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Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
111/2016. (V. 05.) számú határozatában döntött arról, hogy a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújt be „A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten" elnevezésű európai uniós pályázati felhívásra. Ezt követően a Képviselő
testület a 161/2016. (VIII.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 
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támogatások összegét, valamint a 2 milliárd Ft összegű támogatás megoszlását az Önkormányzat és 
konzorciumi partnerei között. Elfogadta a Támogatási Szerződést (1. melléklet), és ennek részeként a 
mérföldkövek időbeni ütemezését. A Képviselő-testület a 53/2018. (VII. 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 
LELEK program megvalósítása érdekében az ingatlanokat, és felkérte a Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-t (továbbiakban: JGK Zrt.) a felújításhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció 
elkészítésére.

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. A 112/2021 (III. 11.) számú polgármesteri döntés a 7. 
mérföldkő elérési dátumát 2021. május. 31-re, a fizikai befejezés dátumát 2022. június 30-ra 
módosította. A Képviselő-testület Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: KPB) a 
4/2021. (VI. 28.) számú döntésével az LP3 - 180 db lakás nyílászáró csere tárgyú szerződés 
módosításával együtt a 7. mérföldkő elérési dátumát 2021. június 30-ra módosította. A Képviselő
testület a 61/2022. (II. 24.) számú határozatában a projekt megvalósítási időszakát a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) programjainak megvalósítása érdekében 2022. 
szeptember 30-ra változtatta. Végül a KPB a záró kérdőíves kutatás lebonyolítása érdekében a 
131/2022. (VI. 20.) számú határozatában 2022. december 31-ig hosszabbította meg a projekt 
megvalósításának határidejét.

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
2019.08.15.

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 2021.06.30.
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2022.12.31.



A 8. mérföldkő elérési határidejének módosításával kapcsolatos javaslat

A projekt 2022. december 31-én várható támogatási maradványa, 2023. évben tervezett támogatás 
felhasználása

Kedvezményezett neve

Budapest
Főváros VIII.
kerület 
Józsefvárosi 
Önkormányzat

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit Zrt.

Józsefvárosi 
Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti 
Központ

Moravcsik
Alapítvány Összesen:

Megítélt támogatás 1 204 361 970 Ft 317 872 700 Ft 457 765 330 Ft 20 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft
2022.12.31-ig
várhatóan (jogszerűen) 
elszámolható 
támogatás

1 137 736 134 Ft 285 874 729 Ft 361 759 142 Ft 20 000 000 Ft 1 805 370 005 Ft

2022.12.31-én 
várhatóan fel még nem 
használt támogatás

66 625 836 Ft 31 997 971 Ft 96 006 188 Ft 0 Ft 194 629 995 Ft

A KP4 (Szomszédok 
egymásért mozgalom) 
projektelemre nem 
felhasznált, és másra 
sem felhasználható 
támogatás

-5 723 210 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft -5 723 210 Ft

KT. 228/2022. (IX. 22.) 
számú határozata
alapján visszafizetési 
kötelezettség

-55 345 025 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft -55 345 025 Ft

Egyenleg: 2023. évben 
szabadon 
átcsoportosítható 
támogatás

5 557 601 Ft 31 997 971 Ft 96 006 188 Ft 0 Ft 133 561 760 Ft

Az Önkormányzat a projekt támogatásból az előterjesztés benyújtásának időpontjáig összesen 
1 198 804 369,- Ft összegben vállalt kötelezettséget, melyből szerződés felbontása miatt az 
Önkormányzat egy projektelemet csak részben teljesített, ezért a „KP4 Szomszédok Egymásért 
Mozgalom - kialakítása és működtetése szolgáltatás” projektelemre 5 723 210 Ft nem elszámolható a 
támogatás terhére, valamint az LP2 „műszakilag szükséges épületek bontása” teljesült projektelem 
esetében 55 345 025 Ft összeg az alábbi okok miatt visszafizetési kötelezettséggel terhelt:
Ennek oka, hogy a Képviselő-testület 228/2022. (IX. 22.) számú határozata alapján az Önkormányzat 
a Kálvária u. 18. és 20. szám alatti ingatlanok projektből finanszírozott, befejezett bontási munkálatai 
után kialakult beépítetlen telkeket értékesítette. A VEKOP-6.2.1-1 számú és „A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten” című felhívás (2. melléklet) 3.6. pontja alapján a kedvezményezetteknek 5 
év fenntartási kötelezettséget kell vállalniuk. Azon projektelemek megvalósítása esetén létrejött vagy 
beszerzett vagyontárgyak esetén, melyek a projekt lezárását követő 5 éven belül kikerülnek a 
kedvezményezettek tulajdonából (és nem a kedvezményezett jogutódjához kerülnek), a projektelemek 
és hozzá kapcsolódó költségelemek támogatását vissza kell fizetni a Miniszterelnökség RFP Helyettes 
Államtitkárság Támogatáskezelési Főosztály RFP Kifizetési Osztálya (a továbbiakban: Irányító 
Hatóság) részére. Ebben érintett a Kálvária u. 18. és 20. szám alatti ingatlanokra már elszámolt 
55 345 025,- Ft összegű bontási költsége és a hozzá kapcsolódó egyéb kiadások. Ezt az összeget az 
Önkormányzat az Irányító Hatóság felé korábban elszámolta, azonban az elszámolhatóságot vissza 
kell vonnia, és továbbiakban nem elszámolható támogatásként kezelnie, valamint a projektelemre 
kapott támogatást vissza kell fizetnie.
Az adás-vételi szerződés (4. melléklet) a Semmelweis Egyetemmel 2022. október 17-én aláírásra 
került, a 228/2022. (XI. 22.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint a visszafizetési 
kötelezettség fedezete az értékesített ingatlanok vételára.



Továbbá nem csoportosítható át mindazon tevékenységek előirányzata, amelyek nem valósulnak meg 
a projekt megvalósítási időszaka alatt, de az pályázat benyújtásakor elfogadott Megvalósíthatósági 
Tanulmány tartalmazza. Ilyen a „KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása és működtetése 
szolgáltatás” projektelem megvalósítására Józsefvárosi Polgárőrség Katasztrófavédelmi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel kötött szerződés, melyet az Önkormányzat felbontott, ennek megfelelően a 
szerződés megszűnése után az Egyesület nem teljesítette szerződésben meghatározott feladatait. A 
szerződés nem teljesített része 5 723 210,- Ft. Mivel ezen projektelem esetében a nem teljesített részre 
nem történt számlabenyújtás, se támogatás elszámolás, így azt nem szükséges visszafizetni, de más 
projektelemre sem használható fel.

A JKN Zrt. mintegy 280 000 000,-Ft támogatással elszámolt, melyet az Irányító Hatóság elfogadott. 
2022. december 31-ig várhatóan 31.997.971 Ft támogatást nem tud felhasználni, mivel a téli 
időszakban akcióterületen lebonyolított programok megvalósítása korlátozott.

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSZSZGYK) 2022. 
június 30-ával befejezte az akcióterületi lakosokkal kapcsolatos szociális tevékenységeket, mivel a 
pályázati felhívás szerint teljesítendő minimum 1200 egyéni fejlesztési tervet elkészítették, ezzel 
teljesült a projekt eredményeiként számontartott vállalásuk. 2022. június 30-ával elszámolt 
bizonylatok összesítése alapján 96 006 188 Ft támogatást nem használtak fel. A JSZSZGYK a projekt 
megvalósítási időszaka alatt a támogatás teljes részét (100%-át) megkapta az Irányító Hatóságtól 
előlegként. A fel nem használt támogatási előleget 96 006 188 Ft összegben vissza kell fizetnie a 
támogató részére. A támogatási szerződés költségvetésének módosításával a konzorciumi tagok között 
átcsoportosítható a még szabadon felhasználható (133 561 760,- Ft) összegű támogatás, a támogatási 
szerződés módosításának elfogadása után a támogatási előleg újra kérhető az Irányító Hatóságtól.

A Moravcsik Alapítvány megvalósította a projektjét, elszámolt a teljes támogatási összeggel, további 
teendői nincsenek.

Az Irányító Hatóság, valamint a Rév8 Zrt., a JKN Zrt. és JSZSZGYK munkatársai 2022. szeptember 
27-én projekt megbeszélést tartottak. A megbeszélés során a maradványok bemutatásra kerültek az 
Irányító Hatóság számára. Az Irányító Hatóság osztályvezetője a projekt folytatását és a-maradványok 
teljeskörű felhasználását javasolta az Önkormányzat számára. A pályázati felhívás (2. melléklet) 3.3.2. 
pontja alapján a projekt záró kifizetési igénylését 2023. december 31-ig van lehetőség benyújtani. Az 
energetikai referens (Irányító Hatóság kapcsolattartója) által írt tájékoztatás alapján (3. melléklet) a 
projekt megvalósítási időszakát 2023. november 30-ig meg lehet hosszabbítani.

Javaslom, hogy a JSZSZGYK által visszafizetésre kerülő támogatási maradványt részben az 
Önkormányzat, részben a JKN Zrt. használja fel a pályázati felhívásban körülírt projektcélok elérése 
érdekében.
A konzorciumi tagok között a támogatás átcsoportosítására a Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás (6. sz. melléklet) 3.2. pontja és a 272/2014. (XI. 5.) Korín. rendelet 86. § szerint 
lehetőség van. A JKN Zrt. az így még felhasználható támogatási összeg maradványából a projekt 
során folyamatosan megvalósított „szoft programokat” folytatja 2023. november 30-ig, az 
Önkormányzat pedig zöldfelületi beruházások kivitelezését és hozzá kapcsolódó „szoft programokat” 
tervezi megvalósítani.
A JKN Zrt. a 2023. évi előzetes üzleti tervét ennek megfelelően fogja elkészíteni és benyújtani a 
Képviselő-testület számára, mely szerint a 2023. évben 69 944 475,- Ft támogatást használ fel a 
projekt keretében a programjainak megvalósítására. A 69 944 475,- Ft támogatási összegből 
31 997 971,- Ft-ot a 2022. december 31-én várható maradványból, 37 946 504,- Ft-ot pedig a 
JSZSZGYK által fel nem használt maradvány átcsoportosításával tud 2023. évben felhasználni és 
elszámolni. A projekt keretében megvalósítandó programok leírását az előterjesztés 5. számú 
melléklete tartalmazza.
A maradék 63 617 285,- Ft támogatás felhasználását az Önkormányzat tervezi, melyre a Rév8 Zrt. 
részletes (kiviteli) tervet készít, árajánlatokat kér, a kivitelezőt és a „szoft programok” megvalósítóját 
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pályázat útján kiválasztja az Önkormányzat jóváhagyásával. A tételes költségvetés 2023. február 
végéig a Képviselő-testület számára benyújtásra kerül.

Támogatási maradvány felhasználásának tervezete:

2022.12.31-én várható 
támogatási maradvány összege

JKN Zrt. által 2023.01.01- 
2023.11.30. között 

felhasználható összeg

Önkormányzat által 2023.01.01 -
2023.11.30. között 

felhasználható összeg
133 561 760 Ft 69 944 475 Ft 63 617 285 Ft

Konzorciumi tag neve 2022.12.31-én várható 
felhasználható 

támogatási maradvány 
összege

Támogatási 
maradvány 

átcsoportosítás összege

2023. évben 
átcsoportosított 

tervezett támogatási 
maradvány összege

Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

5 557 601 Ft +58 059 684 Ft 63 617 285 Ft

Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit 
Zrt.

31 997 971 Ft +37 946 504 Ft 69 944 475 Ft

Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ

96 006 188 Ft -96 006 188 Ft OFt

Moravcsik Alapítvány OFt OFt OFt
Összesen: 133 561 760 Ft = 133 561 760 Ft

Mivel a maradvány teljes összegének felhasználásához, illetve az átcsoportosítás kezdeményezéséhez 
műszaki tervek, programleírások és indikativ ajánlatok szükségesek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 69.3. pontja alapján, ezért a Képviselő-testület jelen döntésében csak a projekt 
megvalósítási időszakának meghosszabbításáról, és a 2023. évre az Önkormányzat projektjére 
vonatkozó tervek előkészítéséről, valamint a bontásra jutó támogatás lemondásáról dönt. A 
felhasználható támogatási maradvány konzorciumi tagok közötti átcsoportosításáról csak konkrét 
tervek és indikativ ajánlatok alapján dönthet az Irányító hatóság és a Képviselő-testület.

Fentiek alapján javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését az Irányító 
Hatóságnál úgy, hogy a projekt megvalósításának (fizikai befejezésének) véghatárideje 2023. 
november 30-ra módosuljon:

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

elkészítése, benyújtása
2019.08.15.

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 2021.06.30.
8. mérföldkő Fizikai befejezés 2023.11.30.

Fentiek alapján javasoljuk a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezését az Irányító 
Hatóságnál úgy, hogy a projekt támogatási összege 55 345 025,- Ft-tal csökkenjen, tehát 
1 944 654 975,- Ft-ra módosuljon.



IL A beterjesztés indoka

A projekthez kapcsolódóan, a megvalósítási időszak, valamint a támogatás összegének módosítását a 
Képviselő-testületnek szükséges jóváhagyni, mellyel a támogatási szerződés módosításának 
kezdeményezésére is javaslatot teszek.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A még meg nem valósított tevékenységek ütemezésének módosítása a projekt sikeres 
megvalósításához - a támogatási keret lehető leghatékonyabb felhasználása mellett - 
elengedhetetlenül szükséges.
A Kálvária utca 18-20. szám alatt található ingatlanok bontásának költségeire (járulékos költségekkel 
együtt) fordított támogatás a pályázati felhívás alapján visszafizetendő. A visszafizetendő támogatás 
az értékesített ingatlanok vételárából kerül finanszírozásra a 228/2022.(IX.22.) számú képviselő
testületi döntés alapján.
A megvalósítási időszak meghosszabbítására vonatkozó módosításnak nincs többlet kiadást 
eredményező pénzügyi hatása. Az Önkormányzat és a konzorciumi tagok (JSZSZGYK, JKN Zrt., 
Moravcsik Alapítvány, JGK Zrt.) a Támogatási Szerződés költségvetésében szereplő támogatási 
összegen, és a tárgyévi önkormányzati költségvetésben szereplő előirányzatokon túl nem vállalhatnak 
kötelezettséget.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület, 
a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 14. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen a saját 
tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás.

A közfeladat ellátásához biztosított pénzügyi fedezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (3) bekezdésén és 4. § (2) bekezdésén, a támogatási jogviszony 
az Áht. 48-49/A. §-án valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet VI. fejezetén alapul.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 
melléklet 67.1. pontja rendelkezik a mérföldkövek ütemezésének, tartalmának módosításáról, A Korm. 
rendelet 87. § (1) bekezdés 1) pontja szerint a projekt fizikai befejezésének határideje csak az irányító 
hatóság előzetes hozzájárulása esetén haladhatja meg a felhívásban, pénzügyi eszközök esetén a 
pénzügyi közvetítővel megkötött finanszírozási megállapodásban rögzített végső határidőt azzal, hogy 
a módosított határidő meghatározása során figyelemmel kell lenni az adott operatív program zárásának 
időpontjára, valamint az elszámolhatóság! szabályokra. A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése alapján 
amennyiben a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, szolgáltatott 
adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a 
támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon 
belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. A Korm. rendelet 1. melléklet 69.3. pontja alapján 
az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetőségét kötelezettségvállalással, szerződésekkel, egyéb 
esetben pedig legalább árajánlattal kell igazolni.
A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi 
és fizikai rehabilitációja Budapesten” (VEKOP-6.2.1-15) felhívás 3.3.2. pontja a projekt 
végrehajtására rendelkezésre álló időtartamáról. 3.6. pontja a fenntartási időszakról, és visszafizetési 
kötelezettségről.
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A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) Önk. 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. § (5) alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi 
az előterjesztést.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni. Az SZMSZ 30. § (1) bekezdése szerint a határozat elfogadásához 
egyszerű többség szükséges.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:

1. a projekt hatályos Támogatási Szerződése
2. „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, 

társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” (VEKOP-6.2.1-15) pályázati felhívás
3. Irányító Hatósággal történt levelezés
4. Önkormányzat és Semmelweis Egyetem között létrejött adás-vételi szerződés
5. JKN Zrt. - Kesztyűgyár Közösségi Ház projektből finanszírozott programjainak leírása
6. Hatályos Konzorciumi Együttműködési Megállapodás



Határozati javaslat

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2022. (...................) számú határozata

A Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programmal 
kapcsolatos döntésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest- 
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Támogatási 
Szerződésében foglalt mérföldkövei ütemezésének módosítását úgy, hogy a projekt fizikai 
befejezésének dátuma 2023. november 30-ára módosuljon.

2. kezdeményezi az Irányító Hatóságnál a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest- 
Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program Támogatási 
Szerződésében foglalt támogatási összegének csökkentését a Kálvária utca 18-20. ingatlanok 
bontási költségeire (járulékos költségekkel együtt) jutó elszámolt támogatási összeggel, ezzel 
lemond 55 345 025,- Ft támogatásról. A projekt csökkentett támogatási összege 1 944 654 975,- 
Ft.

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

4. 69 944 475,- Ft összegben állapítja meg Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. számára a 
VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Program keretében a támogatás 2023. évi felhasználását 2023. 
november 30-ig, az 5. számú melléklet szerinti támogatás felhasználás tervezete alapján, az abban 
szereplő források igénybevételével.

5. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzatnál felhasználható támogatási maradvány 
63 617 285,- Ft összege erejéig a projekt 2023. november 30-ig vonatkozó megvalósítására 
részletes tervet dolgozzon ki, és terjessze elő a képviselő-testület számára.

Felelős; polgármester
Határidők: Az 1., 2., és 4. pont esetében 2022. november 24., a 3. pont esetében a döntéstől

számított 5 munkanapon belül, az 5. pont esetében 2023. február 28.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Rév8 Zrt.

Budapest, 2022. november 7.
Pikó András 
polgármester



Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális
Városrehabilitációs Program
Összefoglalás
Módosítási Igény összefoglalása

Projekt költségvetésének módosítása Budapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi önkormányzat költségvetése: Az Önkormányzat a j 
Publicus Kft-vel 2022.07.13-an szerződést (504/2022) kötött a .Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos 
kérdőíves kutatás a Magdolna es az Orczy negyedben" tárgyában, bruttó 3.793.49óFt ősszegben, mely a projekt zárásához készülő । 
záró tanulmány alapja. A szerzodeskotes után lehetőség nyílt a támogatási szerződésben az KP3 Problémaorientált közösségi 
rendészet kialakítása - szolgáltatás {Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgaitatási költségek) sor előirányzatát 29 194 333 Ft-ra 
megnövelni. A soron levő maradvány összege 905.567ft. tehát a szerződés összegét ezzel csökkentve kell csak növelni a sor

i előirányzatát (3.793.490Ft - 9O5.S6?Ft = 2.887.923Ft). A KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - szolgáltatás 
(Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek) sor előirányzata 26 306 410 Ft-ről 29 194 333 Ft-ra. 2 887 923 Ft-tál 
növekszik. A szerződésre jutó ÁFA összege 613.968ft. Az Önkormányzat a Tolnai Consulting Kft-vel 2019.03.22-én könyvvizsgálat 
tárgyában bruttó 4.445.000ft összegben szerződést 1706/2019) kötött. Az .Általános költségek • könyvvizsgálói dl}" soron jelenleg az ; 
előirányzat 4 392 642 Ft. melyet 52.358Ft-tal 4.445.000Ft-ra kívánunk megnövelni. Az átcsoportosítások forrása .KP3 i
Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - eszközbeszerzés* sor maradványából 1 140 000 Ft. _KP3 Problémaorientált i 
közösségi rendészet kialakítása - bérjárulékok* maradványából 1 676 802 Ft, .Általános előkészítési költségek ■ közbeszerzési 
tanácsadás dira” maradványából 123 479 Ft. Az említett maradványokat az eredeti költségelemeken nem kívánjuk felhasználni, mivel i 
a KP3 közösségi rendészeti program sikeresen véget ért. valamint a közbeszerzési tanácsadóval a tervezettnél alacsonyabb áron I 
került a szerződést megkötésre és teljesítve. Józsefváros Közösségeiért NZrt. költségvetése: AjKNZrt. költségvetésének -FP3 / t 
Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás {egyéb szolgáltatás)* (Egyéb, a megvafcsltáshoz szükséges szolgáltatási 
költségek) sora 27 310 769 Ft-róí 27 310 771 Ft-ra, 2Ft-tai növekszik. Az előirányzat növelése a számlák kiállításakor keletkezett j
kerekítési különbözetek miatt szükséges. 24. számú kifizetési kérelem 8/SZEMELT JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ tételeivel kapcsolatos ;
előirányzat meghaladása miatti módosítások: KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló ' 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - bérjárulékok sor előirányzatát 6 243 355 Ft-ról 6 538 946 Ft-ra, 295 591 Ft-tal ! 
növeíiuk. FP11 Munkaerő-piac! (reliruiegralas - bérköltségek sor előirányzatát 11 280 0Û0 Ft-rót 13 37S 080 Ft-ra, 2 095 080 Ft-tal í
növeljük. FP2 / Képzések - bérköltségek sor előirányzatát 48 640 000 Ft-róí 51 273 206 Ft-ra. 2 633 206 Ft-tai növeljük. KP1 / 1
Gyermek es ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi ।
miniprojektak - bérköltségek sor eí&rányzatát 33 316 733 Ft-róí 40 671 653 Ft-ra, 7 354 920 Ft-tai növeljük. 24. számú kifizetési i 
kérelem kis támogatástartaimu összesítő tételeivel kapcsolatos előirányzat meghaladása miatt módosítások: FP2 / Képzések -

■ Mentor-tanoda, Infoklub. Lurkó Kuckó. Sziporka Szombat, szórólapok, plakátok, kommunikációs költségek sor előirányzata 2O4.216Ft- 
rói 215.595Ft-ra 11.379Ft-tai növekszik. KP1/Gyermek és Ifjúsági szabadidős programok hálózata. hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetseggondozasa. közösségi miniprojektek - eszközbeszerzés sor előirányzata 142.41SFt-ról 341.46SFt-ra, 199.050Ft-tai 
növekszik. A fenti módosítások az összesítőkben található tételek összegének megfelelő mértékben történnek. A “FP2 / Képzések - 
Mentor - Sziporka szombat élelmiszer (uzsonnához), OKJ tanfolyam résztvevőinek személyszállítása gyakorlat és vizsga helyekre" 
(Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és szállási költség költség) sor összegét Két felé bontjuk, mivel a .Sziporka Szombat" 
elnevezésű programokon a JKN Zrr. nem köt képzési szerződést a gyerekekkel, ezért az étkezes elszámolásához felhasználható 
összesítőt nem tehet kitölteni. Ez esetben az -uzsonna* inkább catering / reprezentációs költségnek minősül Emiatt a *FP2 /

I Képzések OKJ tanfolyam résztvevőinek személyszállítása gyakorlat és vizsga helyekre* (Képzéshez kapcsolódó utazási, étkezési és ! 
! szállási költség) sor összegét a 23. kifizetés) keretem 1/kepzés útiköltsége összesítőle alapján 209 230 Ft-rót 200 025 Ft-ra i
i csökkentjük, Az _FP2 / Képzések - Mentor - Sziporka szombat élelmiszer (uzsonnához)* {Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, i 
i un, .catering" költségek, reprezentációs költségek) sort 32 406 Ft előirányzattal határozzuk meg. A KP1 / Gyermek és ifjúsági I 
i szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - catering sor I 
I költségelem meghatározását -Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei -ről .Rendezvényszervezés. kapcsolódó ellátási, űn. I 
I .catering* költségek, reprezentációs költségek"-re módosítjuk, mivel ezen a soron megnevezése szerint is catering vagy ;
• reprezentációs költségeket kívánunk elszámolni, a költségnövekmények Forrása a KP1 / Gyermek és Ifjúsági szabadidős programok ;
; hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi minlprojektek - szolgáltatás soron lévő maradvány. | 
i mivel a közbeszerzés eredményeképpen Major Project Consulting Kft-vel létrejött szerződés teljesült, így ezen a soron már nem 
. számolunk további kiadásokkal. A költségvetéssel kapcsolatos változásokat és annak indokait a ktgvetes Morczy mod2O22O9.xlsx
s Excel fájl Ktgvetes Ónk és KtgvetesJKN munkalapjain részletesen bemutatjuk. Projektmenedzser személye megváltozott. !
i Projektmenedzser neve: Sárkány Csilla, Réve Zrt. vezérigazgatója. Teletonszáma:HHMMMe-mall címe: sárkány- j

Szerződéskötési határidők
Szerződés tervezet EPTK-ra küldve

Válaszadásra rendelkezésre álló napok száma összesen

Kézbesítési vélelem kalkulált időpontja

EPTK-n történt átvétel időpontja

Átvétel módja

Kézbesítési vélelem beállta esetén tényleges átvétel időpontja

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozattétel határideje

Történt határidő hosszabbítás a nyilatkozat határidejére 
vonatkozóan

TSZ tervezetre vonatkozó nyilatkozat dátuma

TSZ kötéshez szükséges dokumentumok benyújtási határideje

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 aláirt
TSZ beküldésének határidejére vonatkozóan

Kedvezményezett által aláírt TSZ beküldésének időpontja

TSZ megkötés dátuma (támogató általi aláírás dátuma)

TSZ hatályba lépés dátuma
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|7--------- 1
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő ,----------- ,—~ ——  ---------- --------------- ■-------------------- ----------------- ------------ :
vonatkozásában rögzít?az adatokat! jazseMrosí Szociális Szolgáltató és Gyermekfóléó Központ J

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: ____ _______
' tÁmOP-5,2-5/A-1C/1-2Q10-OOQ5    í

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott r------------------ -
projekt: Hgen_____ *

Projekt címe:

: Képet adunk, képességet fejlesztünk   i

Támogatás odaítélésének éve: r--------------------- !* 12010 J

* [38406000 J

A projekt összes költsége (Ft): ^95133000----------------------—--------------------------------------- ---------------.

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:_________ _________________ ________ _______________ ____________________

í Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok !

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást Igénylő 
vonatkozásában rögzít, az adatokat'

Támogatott projekt esetén pályázati azonosftószám:

I KMOP-4.3.2/A-13-20I3-OOO1 

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt:

Projekt címe:

' Józsefváros! Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése

Támogatás odaítélésének éve:

Megítélt támogatás (Ft):

A projekt összes költsége (Ft):

I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROS! ÖNKORMÁNYZAT

j_igen

! 2013

97OO00000

! 970000000

Támogatott projekt esetén felhívás t program neve: _____ 

j Egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakeifátás fejlesztése a Közép-Magyarországi régióban

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
unatkozásába r^â$a^dawk^ 'íénylö ,8UDwËSTF&^

Támogatott projekt esetén pályázati azonositószám: ______ __ ______ ___

j XMOP-5. J.W-22-ir^0j2-PP03 _     _ ;

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott ।---------------------- n
projekt: ' 'gén|

Projekt címe: 
■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —---------------------------------------- ----------- —---------------1
. Magdolna Negyed Program ill. I

Támogatás odaítélésének éve: j----------------------- g
t_,.. . ... J

Megnőtt támogatás (Ft): —-------- ---- •---------------------—|

A projekt összes költsége (Ftj: ----------------~~--------------------—------------- ------------- -

Támogatott projekt esetén felhívás ! program neve: __ ______ ____
! Szociális célú városrehabilitáOós témájú kiemelt pr^ekt/avaslataíboz  j

2/8:



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt: í Igen

Projekt címe:

Szervezeti reformok a Józsefvárosi Önkormányzatnál

Támogatás odaítélésének éve: :............. ■
2013

Megítélt támogatás (Ft): ................... ............
i 39966900

A projekt összes költsége (Ft>: ----- -----------
■ 39966900

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára

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

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

I TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0003

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: : Igen

Projekt címe:

: „Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás"

Támogatás odaítélésének éve:
2013

Megítélt támogatás (Ft):
: 43861040

A projekt összes költsége (Ft):
43861040

Támogatott projekt esetén felhívás ! program neve:

Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaero-piací programok támogatása - közép-magyarországi Régió

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

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

DECENT DT-BP/76/2013

Kóvessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola. Szákgimnázium. Gimnázium, 
Általános Iskola és Szakiskola

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott ---------  
projekt: i Nem

Projekt címe:

I DECENT DT-BP/76/2013

Támogatás odaítélésének éve:

Megítélt támogatás (Ft):

A projekt összes költsége (Ft):

2516432

2516432

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: 

í DECENT



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő ■------------------ ---- -------------- --------- ------- ---------------------------------- ------- ------------ -------------—-
vonatkozásában rögzít, az adatokat! ■ BUDAPEST FOVAROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEOP-5.7.0/15-2015-0237

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: í Igen

Projekt címe:

i Józsefvárosi Óvodai Intézmények energetikai fejlesztése

Támogatás odaítélésének éve:
'2015 j

Megítélt támogatás (Ft):

A projekt összes költsége (Ft):

119616640

■ 119616640

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

■ Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő :   — ----------------------------------------------------------———  
vonatkozásában rögzíti az adatokat! i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

KEOP-5.5.0/a/12-20I3-0122

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt: ; Igen

Projekt címe:

i Energiaracionalizálás Józsefvárosban

Támogatás odaítélésének éve:
■ 2013

Megítélt támogatás (Ft):

A projekt összes költsége (Ft):

98506963

115890551

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

j Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése

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

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

FOF2015/37

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt: ! Nem

Projekt címe:

PsychArt24

Támogatás odaítélésének éve: ............
■ 2015

Megítélt támogatás (Ft):
: 3000000

A projekt összes költsége (Ft):
i 3000000

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakma: programjainak

4/83 
/i0 .



Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! 1 Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnázium. Gimnázium, 

! Általános Iskola és Szakiskola

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

TÁMOP 3.2.1/8-09/3-2010-004

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott
projekt: ; Igen ;

Projekt címe;

■ Az Esély új esélye

Támogatás odaítélésének éve:
j 2009

Megítélt támogatás (Ft): :—.................
■ 27400837

A projekt összes költségé (Ft);
27400837

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Új tanulási formák és rendszerek - Digitális Középiskola program

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő :------------ - ----------------------------------------------------------------------------- ------------------------
vonatkozásában rögzíti az adatokat! i Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakgimnazium, Gimnázium,

: Általános Iskola és Szakiskola

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: 

: TÁMOP 3.3.9/B-12/1-2012-0002

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: Igen

Projekt címe:

Meg tudod csinálni

Támogatás odaítélésének eve:

Megítélt támogatás (Ft):

2012

39173776

A projekt összes költsége (Ft):
39173776

Támogatott projekt esetén felhívás ! program neve:

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása

Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő :-------- --- ---------:—:------------------- ---?--------7----------- :--------- ”,------------- .----------------------------- -
vonatkozásában rögzíti az adatokat! ! BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ONKORMANYZAT

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

i KEOP-5.7.0/15-2015-0241    i

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott 
projekt: Igen

Projekt címe:

■ Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése Projekt

Támogatás odaítélésének éve:

Megítélt támogatás (Ft):

A projekt összes költsége (Ft):

I 2015

71978667

71978667

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

i Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

5/8: 
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészben koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai- 
gazdasági problémák komplex módon való kezelése, illetve az akcióterületen élők társadalmi integrációjának elősegítése. Az 
akcióterület határai: Danko utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Dugonics utca - Illés 
utca - Kálvária tér által határolt területre eső tömbök. Három nagy programelemen /lakhatási (LP). foglalkoztatási és gazdasági (FP), 
közbiztonsági és közterületi (KP)/ belül az alábbi projektelemeket kívánjuk megvalósítani: Önkormányzati lakóépületek komplex 
közösségi megújítása (LP1): a tevékenység az itt élok legszűkebb lakókörnyezetének, lakóházainak felújítását és az épületek, lakások 
üzemelési költségeinek csökkentését tűzi ki célul, ugyanis az önkormányzati lakóépületek jelentős része több évtizedes 
életveszélyes, tartószerkezeti és más műszaki problémákkal terhelt. A tevékenység keretében legalább 2 épület (30-50 lakást 
megújítása válik lehetővé. Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2): a lakhatási körülmények szűkösségé és egészségtelen 
állapota jelentősen befolyásolja a közösség egészségi állapotát, és mivel a házak egy részének állapota nem teszi lehetöve a benne 
élő közösség megtartását, műszaki vagyonkezelői szempontok szerint az épületek bontását tűzi ki célul. A több szempontú 
vizsgálatok után kiválasztott házak bontása előtt megelőző közösségi munka keretében a lakók összeismertetésre kerülnek a 
befogadó házak közösségével. A tevékenység keretében 2 bérház bontására kerülhet sor. Bérházak és bérlakások üzemelési 
költségcsökkentése (LP3): 2 fő területe a bérházak üzemelési, valamint a bérlakások költségcsökkentése, melyek fő célja az energia
hatékony megoldások bevezetése és a tervezhetővé váló költségek. A tevékenység 300 lakás korszerűsítését kívánja felvállalni. 
Közösségi zöldudvar program (LP4): az épületek elhanyagolt, alulhasznosított udvarainak „zöld'' elveknek megfeleld átépítését 
célozza meg, közösségi mentorok segítségével. Az udvarok zöldítése és a helyi környezettudatosság elősegítése az önkormányzat 
szakmai segítségnyújtásával, civil szervezetek bevonásával és az épületekben élő lakók bevonásával, azok önkéntes munkájával 
valósul meg. A projekt keretében legalább 10 udvar megújítása tervezett. Család és lakóház mentorálás (LP5): a program célja, hogy 
létrejöjjenek egymást segítő, az öngondoskodást előtérbe helyező kapcsolati hálózatok a házakban, megerősödjön a társadalmi 
közös felelősségvállalás, valamint a halmozottan hátrányos helyzetben élő, szegény családok számára hosszútávon biztosítani a 
lakhatást és a lakhatási rendszerből való kihullás megakadályozását. A tevékenység 300 családdal teremt kapcsolatot.
Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési 
programok (LP6): a tevékenység célja, hogy a kerület társadalmának igényeit kiszolgáló lakásportfölió minőségének 
megőrzése/fejlesztése, szolgáltatásainak Javítása úgy történjen meg, hogy közben csökkenjen/optimafizálódjon a ráfordítási költsége 
és az épúletek/lakások hosszú távú fennmaradása biztosítva legyen, és a szolgáltatásban résztvevő szervezetek egymást segítve, 
integráltan működjenek együtt. Fő területei: „Integrált Lakásgazdálkodási Együttműködés'' és Szomszédsági Házfelügyelő Program, 
amely folytatja és kiterjeszti az MNP1II keretében megindított, biztonsági felaáatokat is ellátó házfelügyelői rendszert a közbiztonsági 
szempontból kritikusnak vagy veszélyeztetettnek minősülő önkormányzati tulajdonú lakóépületekben. Speciális lakhatási projektek 
(LP7): a területen élő specialis igényekkel rendelkezők számára alakít ki, újít fel lakásokat önkormányzati bérházakban. A 
tevékenység fő területei: LÉLEK program számára kivezető lakások kialakítása. A végrehajtáshoz több ..szórt" tevékenység is 
szorosan kapcsolódik. A tevékenység 8 lakás megújítását vállalja fel. Munkaerőpiaci (re)integrálás (FP1): az akcióterület használaton 
kívüli, üres telkén létrehozandó közösségi kert lehetőséget kínai a gazdasági programban részt vevő szakembereknek, hogy a 
helyiekkel a kapcsolatot egy informálisabb közegben vegyék fel. Az akcióterület népességének foglalkoztatottsági szintje lényegesen 
alacsonyabb a kerület többi részéhez képest. így a foglalkoztatási iroda álláskeresési programjai segítenek a helyi alacsony iskolai 
végzettségű, gyakran tartós munkanélküli célcsoport álláskeresésében álláskereső klubbal, állásbörzével, mentorprogramokkal, az 
állaskeresesi esélyeket növelő személyiség és kompetenciafejlesztö tréningekkel. A létrehozandó foglalkoztatási ügynökség segít a 
munkavállalók célzott elérésében, szemléletformálásában, illetve segíti, hogy a munkavállalók szükség szerint mentorok 
támogatásával tudjanak bekerülni a foglalkoztatásba, és így növeljék annak esélyét, hogy a munkavállalói létbe való beilleszkedés 
kezdeti nehézségei sikeresen (meg)oldódjanak. A tevékenység az akcióterületen és környékén élő érintettek megkeresését (1500 - 
2000 fő) és 100 egyéni fejlesztési terv menedzselését tudja felvállalni. Képzések (FP2): a 8 osztályos és a középiskolai mentorálás 
azon diákokat célozza meg. akik tanulmányi és/vagy magatartási szempontból problémásakká váltak az iskolában, nehézségeik miatt 
az iskolából való kiesés fenyegeti őket, illetve akár már magántanulókká is váltak. A 10 osztályos felzárkóztató mentorálás alatt 
felnőttek szerezhetik meg az altalános iskolai végzettséget, illetve az OKJ-s képzésekhez szükséges 10 osztályt. A tartós 
munkanélküliség oka gyakran az alulképzettség vagy a piacképes szakma hiánya, ezért előzetes igényfelmérés után olyan 
szakképzések indítására kerül sor, amely szakmákra van piacképes kereslet. A tevékenység az akcióterület és környéken élő 
érintettek megkeresését j 1500 - 2000 fő) és 100 fő képzését kívánja végrehajtani. Helyi gazdaságfejlesztés (FP3): 
vállalkozásfejlesztési tanácsadó szolgáltatás által segítséget kaphatnak azok, akik most szeretnének vállalkozást indítani vagy 
vállalkozóvá válni, és a már működő vállalkozások is tanácsokat, ötleteket, segítséget kaphatnak vállalkozásuk továbbfejlesztéséhez. 
A vállalkozói inkubátor tevékenység keretében az akcióterületen lévő, üresen álló üzlethelyiségekbe költözhetnek támogatott módon 
olyan forprofit vagy társadalmi vállalkozások, melyek vállalják helyi lakosok foglalkoztatását. A tevékenység 10-20 vállalkozás 
képzését tudja felvállalni. Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére (FP4): a Kálvária ter 19. sz. alatt működő, 
megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, könyvkötészettel foglalkozó védett munkahely bővítésével további 5 fő 
foglalkoztatása válik lehetségessé. A tevékenység keretében az akcióterületen lévő nagyszámú üres üzlethelyiségek egyikében bolt 
és kávézó indul kettős céllal: egyrészt a boltban dolgozók maguk is megváltozott munkaképességű személyek, így a bolt új védett 
munkahelyeket hoz létre számukra. Másrészt a bolt árucikkei azok a termékek lesznek, melyeket a helyi szociális 
foglalkoztatókban/védett munkahelyeken maguk a megváltozott munkaképességűek állítottak elő. A tevékenység 5-10 megváltozott 
munkaképességgel rendelkező ember foglakoztatását tudja felvállalni. Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, 
hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi mimprojektek (KPl): hétköznapokon a késő délutáni, esti és a 
hétvégi időszakokban rendszeres programokat nyújtson a gyermekeknek és fiataloknak a Magdolna és az Orczy negyedek különböző 
helyszínein. Az Orczy negyedben található önkormányzati tulajdonú telken egy átmeneti jelleggel, annak közcélú hasznosításáig 
(beépítéséig) közösségi, szabadidős funkciókat ellátó terület kerül kialakításra. A szabadidős programok hálózata a sportban 
tehetséges, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felfedezését is segíti. A lakossági igények és a részvételi hajlandóság alapján 
kisebb, közösségi tervezésen, részvételen alapuló miniprojektek valósulnak meg az akcióterület közterületein, figyelembe véve a 
környezeti tervezés (CPTED) bűnmegelőzési szempontjait. Családlátogató Mobil Team/Családi Konzultációs Team (KP2): a 
szenvedélybetegséggel (elsősorban alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás) érintett családok felkeresése és önkéntes 
együttműködésen alapuló szakmai segítése orvos, szociális munkás, addiktológiai konzultáns és sorstárssegítő szakemberekkel, mely 
lehetőséget nyújt alacsonyküszöbű szolgáltatások nyújtására, a szociális és egészségügyi ellátórendszer végpontjaihoz történő 
eljutásra, annak igénybevételére, prevencióra, valamint az ellátás tartós, családi színtérén zajló egyéni támogatására. A 
családlátogató konzultációs team-ek intézményi helyszínen végzett, névtelenül is igénybe vehető (vagy a kliens lakásán dolgozó) 
családi konzultációt végeznek, ebben az esetben a fenti team jogász munkatárssal is kibővül. A projekt célja, hogy az elsődleges 
kapcsolatfelvételt követően önkéntesen és akár anonim módon is igénybe vehető támogató szolgáltatást nyújtson a 
szenvedélybetegeknek és családjaiknak. Problémaorientált közösségi rendészet (KP3): problémaorientált közösségi rendészet 
kialakítása az elsődleges cél, amely egység együttműködik a közterület-felügyelettel, a polgárőrséggel, a szomszédsági 
házfelügyelőkkel, a szociális szervezetekkel, a Szomszédok Egymásért Mozgalom aktivistáival és nem utolsó sorban az ott élő 
emberekkel. A program célja, hogy a közösségi rendőr feladatra alkalmas, e beosztásban is szakképzett és gyakorlattal rendelkező, a 
helyi viszonyokat es az ott élőket ismerő, kb. 10 fős állandó rendőri stáb alakuljon ki és dolgozzon a területen. „Munkahelyük" 
konténerben kialakított mobil rendőrőrs lehet, amit a projekt keretében az akcióterület központjába, a Kálvária térre helyezünk át. A 
lakossági kapcsolattartás erősítése, formalizálása és rendszeressége érdekében megalakulna a havonta operatív üléseket tartó 
„Magdolna-Orczy Biztonsági Egyeztető Fórum". Szomszédok Egymásért Mozgalom (KP4): háztömbszintű alapegységenként működő 
Szomszédok Egymásért Mozgalom kialakítása az akcióterületen, amelynek szervezésében és működtetésében a polgárőrség vállai 
kulcsszerepet. Á lakossági figyelő-, jelző- és riasztórendszer tagjainak feladata figyelés a házakon belülre, és az előttük lévő 
utcaszakaszokra, lakosság szamára j_avasoit eljárásrendek kialakítása és alkalmazása, a lakók bűnmegelőzési célú informálása, 
képzéseken való részvétel, együttműködés a rendészeti szervekkel, különösen a szomszédságí/közösségi rendőrökkel.
Bűnmegelőzés, a könyezettervezés segítségével (CPTED) (KP5): a bűnmegelőzés új. perspektivikus iránya a bűnmegelőzés elveinek 
alkalmazása a városfejlesztés, várostervezés és az építészet gyakorlatában (Crime Prevention Through Environmental Design. 
CPTED). Ennek lényege, hogy egy környék közterületeinek - az ott élő, dolgozó, az arra járó emberek által önkéntelenül is 
megvalósított - „spontán megfigyelése'' és ezáltal biztonsága jelentősen fokozható a tervezés eszközeivel. A 2016 nyarán 
megrendezett lakossági találkozón a helyiek az akcióterület Orczy negyedbe eső, valamint határoló utcáját és ezek találkozásait 
közbiztonsági szempontból kritikusnak ítélték bűncselekmények, szabálysértések elkövetése vagy az antiszociális viselkedés miatt. A 
programelem célja a nappali (éjszakai) élet élénkítésének megtervezett technikái és a szabálysertések, bűncselekmények 
elkövetésére lehetőséget nyújtó fizikai helyszínek átalakítása, megszüntetése, amelyek csökkentik az adott terület kriminalitását. A 
projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, valamint az energiafelhasználásra, a projekt környezetének 
ökológiai állapotára, a vizek állapotara. a klímaváltozásra hatása nincs és a program elemeit extrém időjárási körülmények nem 
veszélyeztetik.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása :.... -— 
: igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése 
(cél kódja és megnevezése)

A projekt céljai - ahogy a HEP is leírja -, hogy megelőzzék az élet valamennyi területén a hátrányos megkülönböztetést, ezáltal 
elősegítsék az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, valamint a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási eselyeik növelése végül a lakóhelyi szegregáció felszámolása. Az akcióterület tömbjeiben a 
munkanélküliség igen magas, mely nagy arányban hozzájárul az ott élők rossz anyagi helyzetéhez. A probléma megoldására olyan 
foglalkoztatási programok kerültek tervezésre, melyek állásbörzékkel, álláskeresési tréningekkel, felzárkóztató képzésekkel, 
tanácsadással segítik a munkanélkülieket a sikeres álláskeresésben. Mindezek mellett a fogyatékkal élők munka világába történő 
sikeres beilleszkedését segítő tevékenységek is megfogalmazásra kerültek. A megváltozott munkaképességűek sajátos 
foglalkoztatási nehézségeiknek megoldása csak speciális programokkal biztosítható. Mivel elhelyezkedésük a nyílt munkaerőpiacon 
csak megfelelő előkészítés után lehetséges, ezért számukra olyan munkahely(ek)et szükséges létrehozni, mely alkalmazkodni képes 
foglalkoztatásuk speciális szükségleteihez, ahol védett környezetben készülhetnek fel a nyiTt munkaerő-piaci elhelyezkedéshez 
szükséges kompetenciák elsajátításához. (3.1.1. B és 3.1.2. A, C) Lakhatás problémáját érintő programok a mélyszegénységben élő 
bérlők bérlakásainak üzemelési költségeinek csökkentése mellett azokra a kerületi lakosokra is gondol, akik elvesztették lakásukat. E 
program célja a hajléktalanná válás megelőzése, valamint a már hajléktalanná vált emberek komplex rehabilitációja, reintegrációja. 
Megteremti a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntartható es hosszű 
távú lakhatási megoldást nyújt a hajléktalanság problémájának megoldására. (3.1.1. A) A pályázatban szereplő programcsomag 
elemeinek megalkotásakor végig szem előtt volt a kerület által elfogadott HEP-hez való illeszkedés.
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Iránymutatás 

Módosítási indoklás 

; Projektmenedzser személye megváltozott. Projektmenedzser neve: Sárkány Csilla. RévB Zrt. vezérigazgatója. Telefonszáma: HH i
[HHHB e-mail címe: sarkany-csilla@revB.hu J

Döntés típus ______________________
I Módosítás elfogadása !

Indoklás

Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő < ------------ -—:--------------------- - -------- ------------:---------;----------- .—“—
vonatkozásában rögzíti az adatokat! i BUDAPEST FŐVAROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

I Prímbe István

Projektben betöltött szerepe:
[pénzügyi vezető

Képzettsége:

' felsőfokú mérlegképes könyvelő

Munkatapasztalata (év):

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésével): ____

Ï projektmenedzser, projekt pénzügyi vezető: HEFOP-4.2.1 360mFt TÄMOP 6.1.2/A. TÂMOP 3.1.4-08, W 1-1.1-09/1 KMOP-4.5.2. í 
123mFt KEOP-5.3.O/A S9SmFt KMOP-51.1/C l.OBSmFt KMOP-4.6.1. 209mFt KMOP-4.S.2.166mFt KMOP-5.2.2/B 807mFt KEOP-S.7.0. !

! 270mFt VEKOP-6.2.1. l.SOOmFt  I

Tervezett heb munkaidő ráfordítás (óra): .—
;40

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Iránymutatás

Módosítási indoklás
Proiektmenedzser személye megváltozott Projektmenedzser neve: Sárkány Csilla. Rév8 Zrt. vezérigazgatója. Telefonszáma: ■■* ‘
■■■■e-mail címe: sarkany-csllla@rev8.hu  ‘

Döntés típus

Módosítás elfogadása

Indoklás

Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! í BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve: 

Horváth Ágnes

Projektben betöltött szerepe: 

Szakmai vezető

Képzettsége:______ _ ________________________ ___ _ ______ ____________________

' Szociális munka és tereptanát, szociális szakvizsga, városi közösségfejlesztő, csatádterapeuta

Munkatapasztalata (év):
j S3

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének
megjelölésével):

Szakmai vezető (szociális): Támop (Bp. II. kér) 800 mFt. Magdolna Negyed Program III. 3.90OmFt.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra):
40
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
iránymutatás

Módosítási indoklás
Projektmenedzser személye megváltozott. Projektmenedzser neve: Sárkány Csilla. Rév8 Zrt. vezérigazgatója. Telefonszáma: MM í
HHme-mail elme: sarkany-csilla@rev8.hu ■

Döntés típus

Módosítás elfogadása

indoklás

Kérjük, válassza ki, hoov melyik támogatást igénylő । ----------------- -— -------------------- - --------.........— -------- r ....... —7— ------------------;vonatkozásában rögzíti az adatokat! | BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve. 
i Csőké Zita

Projektben betöltött szerepe:

; Szakmai vezető

Képzettsége:

: Szociális munkás, gyermekvédelmi szakirány

Munkatapasztalata (év):

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésével); _  _

1 1998-2008: Nap Klub Alapítvány, pályázatíró. projektvezető. 2008-2011; Rév8 Zrt.. szociális munkás. Magdolna Negyed Program II. 
; (2.200 mFtl. 2011-2013. Hetedhét Gyermekjóléti Központ, családgondozó. 2013-2016: Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgalat
: Utógondozó Szolgálatvezető. 2016-2019.: Kőér Utógondozó és Gyermekotthoni Központ szakmai egység vezető.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra):

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása
Iránymutatás

Módosítási indoklás

i Projektmenedzser személye megváltozott. Projektmenedzser-neve: Sárkány Csilla, RévSZrt. vezérigazgatója. Telefonszáma.- dM j 
; e-máti címe: sarkany-csilla@rev8.hu 1

Döntés típus

: Módosítás elfogadása <

Indoklás

vonatkozásában fog^afa^ato  ̂ ! BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

; Sárkány Csilla !

Projektben betöltött szerepe:

' Projektmenedzser j

Képzettsége:

í Építészmérnök. Városfejlesztési szakmérnök  í

Munkatapasztalata (év):

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének 
megjelölésével):

: ! Magdolna Negyed Program II - Integrált szociális városrehabllitáclós projekt - Kiemelt Európai Uniós Projekt/2008-2011 - I
í projektvezetői Magdolna Negyed Program (. - Budapest Főváros Önkormányzat által kiírt kísérleti integrált szociális I
i városrehabllitáclós projekt/2OO4 • 2008 - projektvezető ; Corvin Sétány Program / 2001-2007 ; Fővárosi Rehabilitációs pályázatok 1 
! Összeállítása és lebonyolítása a vili, kerületben 1998-2003 között i Pályázat összeállítása és megvalósítása a Széchenyi terv Szociális j 
; bérlakásépítési program keretében I2001 - 2003. között 67 lakás megépítése !

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): .----------------------- 1
; 20 !
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Projekt előkészítettség
Igényfelmérés/piackutatás

Folyamatban van

Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt 
(megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) í Folyamatban van

Integrált városfejlesztési stratégia
Kész

Környezeti hatásvizsgálat
Nem releváns

Kerékpárforgalmi hálózati Terv
Nem releváns

Tervezési dokumentumok - engedélyezési ten/

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv

Közbeszerzési dokumentációik) elkészítése

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása

Projektfejtesztésí szakaszban kerül kidolgozásra

Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

i Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra

Folyamatban van

Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok

Épületenergetikai tanúsítvány

Energetikai auditjelentés

Műemléképület esetén szakhatósági határozat a 
műemléképület védett értékeiről

Egyéb dokumentumok

Kész

Nem releváns

\ Nem releváns

í Nem releváns

Nem releváns

Projekt előkészítettség

2005 és 2015 között az akcióterületet félig lefedő Magdolna negyed területén megvalósult egy három ütemből álló integrált szociális 
városrehabilitációs program, amely komplex közösségi-szociális és infrastrukturális beavatkozásokkal járult hozzá a városrész 
felzárkóztatásához. A közterületek és épületek megújítása mellett a program révén számos új funkció ellátására alkalmas közösségi 
intézmény jött létre, mint például a Kesztyűgyár Közösségi Ház, a FiDo Ifjúsági Központ, a Köz(össégi) Hely és Mosoda vagy az Uj 
Teleki téri Piac. Az intézmények mellett a program hatásara jöttek létre helyi civilszervezetek, melyek részt vesznek jelen program 
kidolgozásában és megvalósításában is.2015 évben készült el Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája (íTS), 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 es tapasztalataira építi. Az ITS megvizsgálta és 
feldolgozta a teljes kerület infrastrukturális helyzetét. A program kidolgozása során, az ITS adatait aktualizálva és leszűkítve került 
kidolgozásra az akcióterület közlekedési, közterület és kózmü helyzetet feltáró tanulmány. A pályázat szoft tevékenységeinek 
közvetlen előkészítése keretében 2015 tavaszán 4000 fős kérdőíves kutatás készült. A felmérés a Magdolna és az Orczy negyedre 
terjedt ki, érintve a jelen program 7 tömbből álló akcióterületét is. Az adatfelvétel három részből tevődött össze: az általános szakasz 
(„fokérdőív'') minden válaszadóra vonatkozott, majd a szűrőkérdések 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 alsó középosztály jelentette. A válaszadók kiválasztása véletlenszerűen történt, a kérdezők 
minden harmadik lakásban a lakásban élő 18 éves vagy annál idősebb lakók közül azt kérték fel válaszadásra, akiknek a 
születésnapja a legközelebb esett a felkeresés dátumához. Az oktatás-foglalkoztatasi almintába azok kerülhettek bele, akiknek vagy 
van 18 év alatti gyermekük, vagy ők maguk 35 év alattiak, vagy érettséginél alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek. 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 lehetőségeit 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 előkészítés keretében a helyi 
lakossággal, szervezetekkel, vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel, egyeztetési folyamat a pályázat lehetséges szakmai 
programjának kialakítása érdekében. A felhívással összhangban, illetve a korábbi kérdőíves kutatás eredményeként is azonosított 
problémák alapján az alábbi három tématerület köré összpontosulva kezdődött meg a vélemények, javaslatok összegyűjtése, igények 
felmérése: gazdasági-foglalkoztatási, lakhatási és közterület-közbiztonság. Először az Önkormányzat és az önkormányzati társaságok 
(JGK Zrt., JKN Zrt„ jSZSZGYK), továbbá a Polgármesteri Hivatal, hatóságok (PH-Közterület-felügyeleti ügyosztály, SRFK kerületi 
kapitánysága, Magyar Vöröskereszt) és kormányhivatal (BFKH kerületi hivatala, KUK) illetékes munkatársaiból álló szakmai 
csoportokon belül folyt az előkészítő munka. Ezt követően civil szervezetek, alapítványok, egyházak, vállalkozások és egyéb 
szervezetek képviselőinek 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, ÉLJ EGYESÜLET, ZIM Kft., Get Work Trend Kft., BKIK, Magyar Üzletasszonyok Egyesülete, FECSKE Egyesület, jÖMA 
Egyesület, NKE, BME, Józan Babák Egyesület. A szakcsoportos megbeszéléseket követően, de a nyilvános lakossági rendezvényt 
megelőzően július 13-án sor került egy találkozóra, melyre az akcióterületen belüli egyes bérházakban lakók kaptak meghívást. 
Elsősorban azokat keresték fel, akik mar 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 térfigyelő kamerákat más helyre is telepítenének, 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 és kötetlenül elmondhassák igényeiket, véleményeiket arról, hogy „Milyen legyen az Orczy negyed?". A három 
tématerületet három külön sátor jelenítette meg. így mindenki könnyedén e!”tudta választani és eldönteni, hogy mikor melyikhez 
szeretne hozzászólni. A gazdasági-foglalkoztatási sátort felkeresők többsége igényelné a hasznosítható, biztos munkalehetőséget 
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 felmérésére és a munkaközvetítésre. Lényeges kérdésként merült fel a megváltozott munkaképességűek es a 
kisgyermekes szülők munkába állásának elősegítése, (re)integráiása a munkaerőpiacra és 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 
rendkívül rossz állapotúak műszaki szempontból és abban reménykednek, hogy esetleg lesz lehetőség az elköltözésre, cserelakásra 
vagy a lakások, bérházak felújítására. Általános problémaként fogalmazódtak meg az együttélési nehézségek, melyek leginkább az 
antiszociális viselkedések és a szenvedélybeteg (drog, alkohol) lakók kapcsán fordulnak elő, Szorgalmaznak a lakásbérleti rendszer 
átalakítását, véleményük szerint az önkormányzatnak a fiatal családok lakáshoz jutását kellene támogatnia (pl. kedvezményes 
lakásvásárlás, lakáspalyázatok) és azokat a lakókat, akik nem halmoznak fel tartozásokat és megbecsülik a környezetüket. A 
közterület-közbiztonság tekintetében a megszólalók egységesen, egymástól függetlenül is igen negatív képet festettek le a 
környéken uralkodó állapotokról: a prostitúció, a kábítószeresek és a hajléktalanok a főbb 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. Sűrűbben, több emberrel, gyalogosan, akár kutyákkal lehetne járőrőzni, annak talán nagyobb az 
elrettentő ereje. Ugyanígy, voltak kritikusak a térfigyelők kamerák elhelyezkedései illetően, más helyre kellene telepíteni, hogy 
hatékonyan működjön a rendszer és a házak belső udvara felé is szükséges kiépíteni. Több házban nincs kaputelefon, ezért a 
biztonságérzetük növelése érdekében örülnének, ha ez megváltozna. Szükséges lenne a városrész üres telkeinek a hasznosítása, 
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. 
Összességében eredményesnek tekinthető a kitelepülés, hiszen hozzávetőlegesen 30-40 érdemi hozzászólás, észrevétel érkezett 
minden téma vonatkozásában. Gyakorlatilag az olyan jellegű javaslatok kivételével, melyek a pályázati felhívásban foglaltak szerint 
nem támogatható tevékenységek és ezáltal nem illeszthetőek be egyik programelemhez sem, mind beépültek a tervezett 
programba.

9/8: 
n



Projektmenedzsment szervezet bemutatása
Kérjük, válassza ki, hoav melyik támogatást igénylő :.... ------ ---------- ■;-------------------------t--------- :----------- :---------- ::------------ :-----------
vonatkozásában rögzíti az adatokat! : BUDAPEST FOVAROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ONKORMANYZAT

Projektmenedzsment szervezet megnevezése:

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.

A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő 
szemeiyek száma (fő): i 8

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 városrehabiiitáció kialakítása, megindítása. Józsefváros fejlesztése. A Rév8 Zrt. saját 
I szakmai munkájával - természetesen alvállalkozókkal együtt -, 1998 és 2015 kozott számos stratégiai tervet és városfejlesztési 
i koncepciót készített el, megalapozva a megvalósításra kerülő projekteket. A Rév8 Zrt. 1998 és 2015 között 68 épület és 5 közterület 
: felújitasának/megépítésének a szervezését, bonyolítását végezte el, összesen közel 10 milliárd forint értékben, jelen projekt kapcsán 
i a projektmenedzsment szervezet tevékenysége komplex menedzselési feladatokat tartalmaz, a lebonyolítással kapcsolatos minden 
i tevékenységre vonatkozóan. A felmerülő beszerzések, közbeszerzések előkészítésén túl. az igénylők kapcsolattartójaként bonyolítja. 
I 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: projektelőrehaladási jelentések elkészítése; státuszjelentés elkészítése, adatok begyűjtése a 
■ proiektmegvalósitó szervezetektől; projektenkent: a TÍZ előkészítése es döntésre történő benyújtása; a projekt TSZ-ben rögzített 
■ értekeinek követése az eltérések értékelése, és intézkedési javaslat kidolgozása a pályázatot veszelyeztető esetben döntések 
I előkészítése érdekében: a projekt valamennyi elöterjesztésenek, szerződésének, teljesítésigazolásának, és más egyéb keletkező a 
: projekt szempontjából releváns dokumentum előzetes egyeztetése és észrevételezese; az ügyfélszolgálati és kommunikációs 
; csatornák működtetése, és az egységes projekt kommunikáció biztosítása.

Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve 

i józsefvárosi Önkormányzat

Gazdálkodási formakód:

321 - Hely, önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter):
15735715-2- 
42

Statisztikai szám:
15735715841132101

Törzskönyvi nyilvántartási szám ! PÍR azonosító (költségvetési ;-----------------—
szerveknek): ■ 735715

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás ;..........................
j TEAOR 2008

Főtevékenység TEÂOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 

i 84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog;

I 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 AFA-val növelt (bruttó) összeg 
! kerül figyelembevételre. (Bruttó)

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

: I, Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

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

Moravcsik Alapítvány

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? .... .......
; Igen

Bankszámlaszám típusa:
Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

10405004-49545157- 
50551028

i Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támonatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

i Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?
■ loen

Bankszámlaszám típusa: :.................  -
. Belföldi bankszaml:

Belföldi bankszámlaszám:
11784009-22229614-
00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám eseteben 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:
Nincs kiválasztva

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

■ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? ■-....-...
: Nem

Bankszámlaszám típusa: ---------
: Belföldi bankszamia

Belföldi bankszámlaszám:
i11784009-15508009-
j 00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe.

SWIFT kód:

Celország:
Nincs kiválasztva

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

: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? ..........
■ Nem

Bankszámlaszám típusa: ........................................
i Belföldi bankszamia

Belföldi bankszámlaszám:
i 10403387-50526781-
i 70851009

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Cél ország:
; Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

: BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? r.........
: Igen

Bankszámlaszám típusa:
Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

10023002-00344506- 
00000017

Nincs kiválasztva

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

Moravcsík Alapítvány

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Nem

Belföldi bankszámla

10200902-32710870-
00000000

Nincs kiválasztva

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

i Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? -.......-
: Igen

Bankszámlaszám típusa: ?—............ - -.............
i Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:
10023002-00345026-
00000017

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:
Nincs kiválasztva

12 ! 83



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

i Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola. Szakgimnázium. Gimnázium, Általános Iskola és Szakiskola

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? r........................................
! Igen

Bankszámlaszám típusa: ........................................
■ Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:
10918001-00000100- 
76590004

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében 
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország:

Átláthatósági nyilatkozat
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

: Moravcsik Alapítvány

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Moravcsik Alapítvány

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Simon Lajos

Adószám vagy

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Nincs kiválasztva

19669072-2- 
42

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő — —
formátum XXX.XXI : 100

Adóilletőség .............................
i Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, ..........
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi i 0.22 
tevékenységéből szármázó bevételének aránya az összes ’--------  
bevételhez képest {%) (megfelelő formátum XXX.XX)
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

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

Evszám

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)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi 
KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban 
szerepelő teljes munkaidős létszám számtan, átlaga, törtszám 
esetén lefelé kerekítve)

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

Évszám

- Önkormányzatok esetében 
Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

2014 i 12015 i

Sajátos működési bevétel (Ft) i 23070 1 i 31575 ।
í04000 i ■95000 i

Mérlegfőösszeg (Ft)
■ 99928 : ■ 10248 ■
■ 88200 ; ■69030 ■
0 ; 00

Módosított pénzmaradvány (Ft) i40032 1 ! 52191 !
■ 84000 ( j14000 i

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)
i 0 0

UBhiUdiaii Kivui d<uudiMJuahi iieiy^eiui uneii 1/
; Nem ■ Nem

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

Évszám I------------- : '------------1

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) :............... 1

Általános statisztikai állományi létszám (fö) r...............

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

Évszám ■............... ,

Összes bevétel (Ft) /-------------1 i-------------

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Megvalósítási helyszínek
Helység

■ Budapest

Irányítószám

1082

Régió

Közép-Magyarország

Megye

i Budapest

Kistérség

: Budapest

Járás

; Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám:

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

i 63-67.

Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ...........  
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló ■ Nem 
14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá ...........  
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentó 
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás ..........  
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait : Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és -........  
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? ------ --
, Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága ■---------  
(m2) jO

Bamamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) ....

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Akcióterü let 
"Az-akcióterúfetemtaiálfratórszegregációs-mtitatóalapjárT---------- :-------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -------------------------- ■-------------------------------------------------------—-----------------
; jogosultságot igazoló területtípus jellege í szegregációval veszélyeztetett terület Í142. Orczy negyed: Kálvária utca - Kálvária tér

__________________________________ ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------—- PIószegK^KŐrisutca^^tömb^______
A projektmegvafósufáshetyszirrénektelepütésszerkezetöen ...........-..............................-.................................................................... -..................... -......-.....-..................................  ----------

j elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Településszerkezeti Tervében az akcióterület funkció szerint „Ln-1 -
i eszközökkel (Településszerkezeti terv. Helyi Építési Szabályzat nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület'' besorolású terület. A TSZT 
i és Szabályozási terv) való összhang bemutatása. funkcionális térfelosztása városképi, városszerkezeti szempontból védendő karakterű területként definiálja az akcióterületet és
i tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban lévő
I lakóépületek komplex közösségi megújítása: bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja; speciális 
i lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
; koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabihtácios programokban foglaltakat. Az 
i eltelt időszakban a JO-KESZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet, Az Orczy negyed valamennyi tömbje az „Ll-VIII-1" besorolású terület. Az „ll-VIH" 
: zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

Szegregációs mutató értéke a- jogosultságot tg azoló............. ........................
területtípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 19
afapján'fA)------------------ -----------------------------------------------------------------------------



Megvalósítási helyszínek
Helység

I Budapest

Irányítószám 

1082

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

I Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám:
I 63-67.

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
: Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ;--------  
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló : Nem 
14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá ---------  
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő 
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás /....-..... 
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait ■ Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és ---------  
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? ...........
: Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága ;— 
(m2) : 0

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)
■ 0

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Akcióterület
r-Az-akció területen-található,•"szegregációs-mntató-aíapján---------- :---------------------------------------- — -......- ———........—-------------------------------------------- ■------------------------ ----------------------------_-----------------------
: jogosultságot igazoló területtípus jellege l szegregációval veszélyeztetett terület 144. Orczy negyed: Illés utca - Kőris utca -
:....................... , t -------------- ---- --------------------—— ------ -------------------------------------------------------------------- Kálvária utca - Dugonics utca
i.Ai.atao.ter.ul^ ______________________________________________________________________ _______ _________________________________________________ ________
-A projekt megvafóstrlás+iefyszínének telepirtésszerkezetberr..........................................  -............-.......------ ----------- -----.....-...............................................................;....... -......-............ -.................. -..............................
I elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Onkormanyzata áltál 2015-ben elfogadott Telepulesszerkezeti Terveben az akcióterület funkció szerint „Ln-l -
i 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 és
■ tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban lévő
i lakóépületek komplex közösségi megújítása; bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja: speciális 
: lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII. 12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
i koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilttációs programokban foglaltakat. Az 
: eltelt időszakban a JÓ-KESZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. Az Orczy negyed valamennyi tömbje az „Ll-VIII-l" besorolású terület. Az „L1-VIII~ 
: zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

•Szegregéciós rrrutató értéke a-jcgcsultságot'tgazoio------------------------ 
területtípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 19 
•atapjáTTW----------------- ----------------------- ------ --------------------------------------
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Megvalósítási helyszínek
Helység 

; Budapest

Irányítószám 

1082

Régió 

; Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség 

í Budapest

Járás

Budapest

Közterület: 

: Baross utca

Házszám:
63-67.

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? ...........
: Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi :--------- 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló I Nem 
14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá 
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő 
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás ;--------  
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait ■ Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és ---------  
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? ...........
i Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága .— 
(m2) -0

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Akcióterv let
-Az- akcióterületen-ta tálható;r szegregé ci ós-mutató-atapjárr--------- r---------------————--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——---------------- -——— --------- .
: jogosultságot igazoló területtípus jellege ■ Nincs kiválasztva 141, Orczy negyed: Illes utca - Kaivarta ter -

__________________________________2=""..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________________________________ :
-A'projektmegvatós-utáshefyszménektefepülésszerkezetberr.................................-.....-------------------------------- ---------------------.......-................................................ ............. -------- -------------------------------------------------- --- --

: elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Telepulesszerkezeti Terveben az akcióterület funkció szerint „Ln-1 - ■
I eszközökkel (Településszerkezeti ten/. Helyi Építési Szabályzat nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület'' besorolású terület. A TSZT
: és Szabályozási terv) való összhang bemutatása. funkcionális térfelosztása városképi, városszerkezet: szempontból védendő karakterű területként definiálja az akcióterületet és i
í 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 lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja: speciális
i lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült ;
I koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabiütácios programokban foglaltakat. Az
i eltelt időszakban a JÓ-KÉSZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. Az Orczy negyed valamennyi tömbje az „Ll-VIII-l” besorolású terület. Az „11 -Vili”
i zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

Szegregációs-mutató- értéke a jogosuitságot tgazotó------------ -----------  
területtípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 15 
-aíapján-(%F"'~-----------------------------------------------------------------------------------
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Megvalósítási helyszínek
Helység

i Budapest

Irányítószám

: 1082

Régió

: Közép-Magyarország

Megye

■ Budapest

Kistérség

; Budapest

Járás

; Budapest

Közterület:

■ Baross utca

Házszám:
: 63-67.

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

Akcióterület 
nArakcióteru tétén található, szegregációs mutató alapján - .......... —.........................   - — - :
: jogosultságot igazoló területtípus jellege i szegregációval veszélyeztetett terület 261. Magdolna negyed: Karácsony Sándor utca
i. . — u _■ '---------- ---- ------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ‘-Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária tér: Az akcióterület utcahatarai ’

-A-prójekt-megvatóstitás-heiyszinének településszerkezetben-———--------- ---- —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Települesszerkezeti Terveben az akcióterület funkció szerint „Ln-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 és
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; bérhazak és lakások korszerúsítese, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja: speciális 
lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilitácios programokban foglaltakat. Az 
eltelt időszakban ajÓ-KESZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. A 261. tömb „Ll-Vill-l"besoroiású terület. Az „Ll-Vlll" zártsorú beépítésű, 
nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

í Szegregációs-mutató-értéke s jogosultságotigazoló--- ----- -------------  
; területtipus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 20 
-alapján-(%)....................................................................................... ---- ~—~
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Megvalósítási helyszínek
Helység

■ Budapest

Irányítószám

■ 1082

Régió 

; Közép-Magyarország

Megye

: Budapest

Kistérség

j Budapest

Járás

: Budapest

Közterület;

; Baross utca

Házszám: —....—
■ 63-67.

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? :...........
i Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi ---------  
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló : Nem 
14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá --------  
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő 
intézkedésekről szoló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás ........-
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait ■ Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és ........—
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? .................—............. .........................................................................................
: Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága 
(m2)

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Akcióterület
-Az-a ke tóterdfeterrtcrtálhatór-szegregáciás- muta tó- alapján-----------;------------------------------------------------------------ — ------------------ ---------------------------------------------■---------------------------------------------------------------------------- ■
' jogosultságot igazoló területtípus jellege i Nincs kiválasztva 262. Magdolna negyed: Lujza utca - Magdolna :
LftraixláifitQleLut^^__________________________________
rA projekt megvafósufás helyszínének településszerkezetben........................................ ............ -........................................-------------------------- -- ----------------------- ----—-.................................... ----------------------------------- :
■■ elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Települesszerkezeti Tervében az akcióterület funkció szerint „Ln-1 - ■
i 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 és i
‘ tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak i
; megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (ónkormányzati tulajdonban lévő
i lakóépületek komplex közösségi megújítása: bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja; speciális
: lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült I
; koncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilitácios programokban foglaltakat. Az i 
i eltelt időszakban a jÓ-KÉSZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. A 262. tömb ..Ll-VIII-5” besorolású terület. Az „Ll-VIU" zártsorú beépítésű,
: nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

rSzegregációs mutató értéke -a- jogosultságot igazoló......-............. .......
í terúlettípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 15
^tapiámf/ST---------------------------------------------------------------------------------------
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Megvalósítási helyszínek
Helység

' Budapest

Irányítószám

■ 1082

Régió 

i Kőzép-Magyarország

Megye

■ Budapest

Kistérség

■ Budapest

Járás

: Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: •------------
: 63-67.

Helyrajzi szám: i.....—

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? r—..........
I Nem

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

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás r.......... 
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait i Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és ...........  
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? .....-....
■ Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága ■— 
(m2) i 0

Barnamezós beruházás által érintett terület nagysága (m2) m-

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 
: o

Akcióterület
- Az-skxióteniteten-ta látható: "szegregációs-mntató-aiapjárr 
i jogosultságot igazoló területtípus jellege szegreg ált terület 145. Orczy negyed: Kálvária utca - Kőris utca - 

^Diószegi utca - Dugonics utca (krízistömb)
Az..ataotócuJ.etj4tcahata.rai____ ___ ____ __ ________________
A-prcjekt-megvafósufás-hetyszínénektelepülésszerkezetberr- 
elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Telepúlesszerkezeti Terveben az akcióterület funkció szerint „Ln-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 és
ulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban lévő 
akóépületek komplex közösségi megújítása; bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja; speciális 
akhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
roncepcionális előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepcióiéban és a futó városrehabilitácios programokban foglaltakat. Az 
eltelt időszakban a JO-KÉSZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. Az Orczy negyed valamennyi tömbje az „Ll-VIII-l" besorolású terület. Az ..Ll-VIII" 
zártsorú beépítésű, nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

Szegregációs mutató'értéke-a-jogosuitságot-rgazoló......... .......—.......—....
területtípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 22
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Megvalósítási helyszínek
Helység 

; Budapest

Irányítószám 

i 1082 ~

Régió 

i Közép-Magyarország

Megye 

; Budapest

Kistérség 

: Budapest

Járás 

; Budapest

Közterület;

■ Baross utca

Házszám;
63-67.

Helyrajzi szám;

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?
Nem

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

Nem

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás 
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait ; Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és -........  
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? ...........
I Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága ■— 
(m2) : 0

Bamamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

0

0

Akcióterület
Az akcró terület en-ta látha tó-szegregációs-mu ta tó-ai apján--------- 1--------------------------------------------------------—— -------------------------------------------------------------- ------------------------------------—-------------------------------------

; jogosultságot igazoló területtípus jellege i szegregációval veszélyeztetett terület 260. Magdolna negyed: Dankó utca - Magdolna
: Az akcióterület utcahatárai (krízistömb) UtCa 'Karacsony Sándor utca - Kálvária ter

-Â-projëkt-megvaiôsufàs-heiyszrnérrek-tëfëpülésszërkezeÂer!--------------------------------------------------------------------- '/T'ííi:..........................................:....................—.......... ... ... ..............................................
i elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Településszerkezeti Tervében az akcióterület funkció szerint „Ln-1 - 
■ eszközökkel (Településszerkezeti terv. Helyi Építési Szabályzat nagyvárosias, magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterület" besorolású terület. À T5ZT 
i és Szabályozási terv) való összhang bemutatása. funkcionális térfelosztása városképi, városszerkezeti szempontból védendő karakterű területként definiálja az akcióterületet és
i tulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek, a megfogalmazott kritériumoknak

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban tévő 
■ lakóépületek komplex közösségi megújítása; bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja- speciális 
; lakhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
: koncepcionális előzményekre épül es megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilitációs programokban foglaltakat Az 
i eltelt időszakban a jO-KESZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. A 260. tömb „Ll-Vlll-5" besorolású terület. Az „Ll-VIII" zártsorú beépítésű 
■ nagyvárosias lakóterületet jelez. A pályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

'Szegregációsmutatóértéke-ajogosuttságot igazoló--------------- 
területtipus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 
■alapjárrt%j------------------------------------------------------------------------- ......
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Megvalósítási helyszínek
Helység

Budapest

Irányítószám

1082

Régió

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám: r----------
: 63-67

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? m....-
i Igen

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi — 
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló I Nem 
14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá 
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen 
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő 
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő 
csatolta.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás 
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait ; Nem
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és .......... 
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló 
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? r..........
; Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága —■ 
(m2) ; 0

Barnamezös beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Akcióterület

Az Akcióterületbe az alábbi tömbök tartoznakogosultságot igazoló területtípus jellege : Nincs kiválasztva
Az akcióterület utcahatárai utca QOpOZi ut(-a . Baross utca - Kálvária tér - Diószegi Sámuel utca - Dugonics utca - iílés utca - Kálvária tér): 260. Magdolna
negyed: Dankó utca - Magdolna utca -Karácsony Sandor utca - Kálvária tér (krizistömb) 261. Magdolna negyed: Karácsony Sándor utca -Magdolna utca - Lujza utca - Kálvária tér (krízistömb) 
262. Magdolna negyed: Lujza utca - Magdolna utca - Dobozi utca - Baross utca (krízistömb) 141. Orczy negyed: Illés utca - Kálvária tér - Kálvária utca - Kőris utca (veszélyeztetett) 142. Orczy 
negyed: Kálvária utca - Kálvária tér - Diószegi utca - Kőris utca (krízistömb) 144/A Orczy negyed: Illés utca - Kőris utca - Kálvária utca - Illés köz (krízistömb) 144/B Orczy negyed: Illés utca - 
Illés köz - Kálvária utca - Dugonics utca (nem veszélyeztetett) 145. Orczy negyed: Kálvária utca - Kőris utca - Diószegi utca - Dugonics utca (krízistömb)

(a teljes terület határai: Dankó utca - Magdolna

A-projektmegvatós-utas hely szí nénektelepülésszerkezetberr ..................-.......— -,............................. -..............        -........ — - —....... -......  —
elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben elfogadott Települesszerkezeti Terveben az akcióterület funkció szerint „Ln-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 és
•ulajdonviszonyok környezetét. Ehhez a funkcionális szempontú besoroláshoz szervesen illeszkednek. a megfogalmazott kritériumoknak

megfelelnek a Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program beavatkozásai (önkormányzati tulajdonban lévő 
akóépületek komplex közösségi megújítása; bérházak és lakások korszerűsítése, működési költségcsökkentése; zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítási programja; speciális 
akhatási projektek). Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatát a Képviselő-testület a 66/2007.(XII.12.) számú rendelet formájában hagyta jóvá. A kerületi építési szabályzat a kerületre elkészült 
koncepcionáíis előzményekre épül és megalkotásakor érvényesítették a kerület 15 éves hosszú távú fejlesztési koncepciójában és a futó városrehabilitácios programokban foglaltakat. Az 
eltelt időszakban a JÓ-KÉSZ-en végrehajtott kisebb lokális változtatások nem érintették az akcióterületet. Az akcióterület tömbjei a következő övezeti besorolás alá esnek: Magdolna negyed 
tömbjei esetében a 260. tömb és 262. tömbök az „Ll-VIII-5", a 261. tömb az „L1-VIII-1“, az Orczy negyed valamennyi tömbje az „Ll-VIII-1" besorolású terület. Az „Ll-VIII" zártsorú beépítésű, 
nagyvárosias lakóterületet jelez. A oályázat tervezett beavatkozásai által érintett helyszínek mindegyike 100%-os önkormányzati tulajdonban van.

Szegregáctós-mutató-értékeajogosuttságotigazofó—.........  
területtípus tekintetében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

KP5 ! Bűnmegelőzés, a környezet tervezés segítségével (CPTEDI eredménye: 1.) elkészül és bemutatásra a Magdolna és Orczy
; negyed bűnmegelőzési szempontú környezettervezési értékelő tanulmánya: 2.) A tanulmány javaslatai alapján megvalósulnak egyes ■
I közbiztonságot javító fejlesztések, beavatkozások (ilyenek lehetnek pl. a közterületek növényzetének alakítasa, közvilágítás
: fejlesztése, kerítések, nyílászárók biztonságosabbá tétele /üres telkek, ingatlanok különösen/, kapualjak, pinceablakok kialakítása, 
: kapuk megerősítése, zárhatóságának kialanítása). Célértékek: 1.) A megvalósított bevatakozások. fejlesztések száma - 3 db (a 
i megvalósítás költségeitől függően); 2.) A megvalósított beavatkozások, fejlesztések lakossági értékelése (a sértetti vizsgálat 
■ keretében).

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

1.) A tanulmány szisztematikusan áttekinti a két szegénynegyed városrész közterületeinek és kapcsolódó magántulajdonú tereinek, 
ingatlanjainak közbiztonságra gyakorolt hatását, az objektív vagy szubjektív biztonságot csökkentő várostervezési, városfejlesztési és 
építészeti megoldásokat. Az elemzés konkrét beavatkozások végrehajtására is javaslatokat tesz, s egyben becslést ad a megvalósítás 
költségeire. Az értékelés szemináriumokon kerül az érintett és érdeklődő helyi szakemberek és az ott élők számára bemutatásra. 3.) 
A szakemberek és a lakók véleménye alapján, a rendelkezésre álló források keretein belül megvalósulnak azok a beavatkozások vagy 
fejlesztések, amelyek az akcióterületen élők objektív és/vagy szubjektív biztonságát legjobban befolyásolják pozitív irányban.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: ..........

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:
: darab

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A környezeti - várostervezési, városfejlesztési és építészeti • tervezés és a bűnmegelőzés kapcsolatának, megvalósítási 
lehetőségeinek bemutatása befolyásolja a szakemberek és a környéken élők szemléletét, ösztönzik környezetük biztonsági í
szempontú átgondolását, átalakítását. Mindez a magas kriminalitasú városrészekben különös jelentőséggel bír, hiszen a hanyatló i 
városrészek mindig kínálnak bűnelkövetésre alkalmas területeket, s a bűnelkövetők rugalmasan alkalmazkodnak ezekhez az i 
adottságokhoz.

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

Eredmény megnevezése:

■ Közösségi zötdudvar

Mérföldkő sorszáma: :--------------- ----—\
i 8

Eredmény leírása:

■ Közösségi bevonással megújuló belső udvarok száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: :-------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------r
: 8

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: r-............-............................... .............-.................................................... ..........................................
■ darab

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

: A zöldudvarok közösségi bevonással történő kialakítása jelentősen javítja a lakókörnyezet minőségét, hozzájárul a lakóközösség
■ megerősödéséhez. _

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

Eredmény megnevezése:

: KP1 ! Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi
I mmiprojektek eredmény: 1) A "Gyermek es ifjúsági szabadidős programok hálózata" létrejötte és működésé,2) Ónkormányzati
: közösségi téren tartós hasznosítású játszótér kialakítása és működésé (a téren szabadidős eszközök, pályák elhelyezese, valamint \
■ padok, árnyékolók, vízcsap telepítése. A telepített építmény információs pontként, a helyi közösségi szociális munka központjául
■ szolgál}. 3) Szakemberek segítik a hátrányos helyzetű sportoló gyerekek, fiatalok felfedezését és tehetséggondozását, 4) Közösségi i
i miniprojektek megvalósulása. Célértékek: 1.1 A hálózati programokat megvalósító szervezetek száma -10 db; 1.2 A hálózat
í keretében szervezett programok összöraszáma - 4800 óra (1 óra-60 perc); 1.3 A hálózat keretében szervezett programok
■ látogatóinak száma -10080 fő (ismétlődésekkel); 3.1 Tehetségfeltárást, gondozást segítő sportprogramok száma összesen -15 db;
I 3.2 Ösztöndíjjal támogatott tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok összíétszama - 40 fő: 4.1 Megvalósuló közösségi
í miniprojektek száma -10 db;

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

1) A "Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata'1 hétköznapokon késő délután, este és hétvégenként szabadidős 
elfoglaltságot nyújt az akcióterületen és környezetében élő gyerekeknek és fiataloknak. A hálózat összehangolja és finanszírozza az 
akcióterületen es a két szegénynegyedben (Orczy és Magdolna) ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó önkormányzati és civil szervezetek 
tevékenységét a hétköznapi és hétvégi "holt" időszakokban. A programok behálózzák a kevésbé ellátott Orczy negyedet is, a részt 
vevők szolgáltatók biztosítják, hogy a különböző célcsoportok találjanak maguknak érdekes programokat és e programok 
tartalmaznak prevenciós elemeket, elsősorban a bűnmegelőzés, a szenvedelybetegségek, az egészségmegőrzés területén. 2) A 
hálózat részeként, az Orczy negyedben kialakított, szabadidő egyéni és közösségi eltöltésére alkalmas udvar hiányt pótol a 
városrészben. Az itt dolgozó szociális-közösségfejlesztő szakemberek, civilek a szabadidős programok mellett, prevenciós 
programokat is szerveznek és a teljes Magdolna Orczy Negyed Programról szóló információkat is terjesztenek. 3) A szabadidős hálózat 
programjaihoz (is) kapcsolódva rendszeres sportágválasztó, tehetsegkutató programok valósulnak meg. amelyek lehetővé teszik a 
tehetséges, de hátrányos körülmények között élő gyerekek, fiatalok felfedezését és sportolását, amelyet - önkormányzati saját 
forrásból - ösztöndíjrendszer támogat. 4) Az akcióterületen élők aktivizálását, lakóközösségeinek kialakulását, fejlődését elősegítő 
miniprojektek valósulnak meg a lakóépületek környezetében.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:
10080

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: r”------------------------------------
j fő. ismétlődő résztvevők

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A gyerekek, fiatalok a tanítási időt követő és a hétvégi időszakban szervezett programokon vesznek részt, így csökken az áldozattá, 
elkövetővé válásuk esélye. Ok és hozzátartozóik alanyai lehetnek a szakemberekkel történő, kötetlen, anonim kapcsolatfelvételnek, 
amely szociális, egészségügyi, szenvedélybeteg segítségnyújtás, ellátás kiindulópontja lehet. A résztvevők célcsoportokra irányuló 
egészségügyi, szenvedélybetegségekkel foglalkozó és bűnmegelőzési prevenciós programokon vesznek részt.



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

Eredmény megnevezése:

: Az akcióterületen közösségi-szociális mosoda létrehozása.

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

A kerületben élő. hátrányos helyzetű személyek és családok számára mosási-szárítási lehetőséget biztosítson szociális 
információszolgáltatással kiegészítve.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A Köz(össégi)hety és Mosoda információs pontként is szolgált, így tájékoztatást is nyújtottak a munkatársak, szociális, foglalkoztatási, 
lakhatási kérdésekben, valamint a kerületben tévő felújítási munkálatokról. Mindennek célja, hogy a mosoda „verbális" közösségi 
kommunikációs ponttá váljon, mivel a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai jellemzően keveset olvasnak, inkább verbálisán 
tájékozódnak.

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

Eredmény megnevezése:

i FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére: A tartósan akadályozott emberek munkaerő-piaci integrációját
: elősegítő feltételek megteremtése, hogy az érintett emberek alkalmassá váljanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra:
i érdekeltek legyenek a munkavállalásban. Az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzete javul, valamint a megváltozott
■ munkaképességűek elhelyezkedési esélyei nőnek, az elhelyezkedési nehézségek csökkennek egy Fejlesztő-Oktató Központ
■ létrehozásával. A 1083 Budapest. Kálvária tér 16.szám alatti oktatóhelyiségünkben a munkaerópiaci- és digitális kompetenciák
■ fejlesztését célzó képzések hatására a pszichiátriai fogyatékkal élő megváltozott munkaképességű 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.
I Az érintett személy váljon képessé saját készségeinek vagy azok megváltoztatásának segítségével a tevékenységek
■ végrehajtásában jelentkező korlátok leépítésére, illetve a környezet minél önállóbb használatara és befolyásolására. A gyakorláson és ■
■ a környezet megváltozásán keresztül fejlesztjük a készségeket, képességeket, miközben motivációt és stimulációt is biztosítunk a 
: célirányos tevékenységek alkalmazásával.

Mérföldkő sorszáma: -
i 8

Eredmény leírása:

Minimum 30 fő pszichoszociális fogyatékossággal élő megváltozott munkaképességű munkavállaló fejlesztése a munkaerő-piacon 
történő munkavállalás és munkahely megőrzés elősegítése céljából,

Eredmény számszerűsíthető célértéke: -

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

; A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási esélyei növekednek. A társadalom széleskörű érdekeltsége abban áll, hogy minél 
i több értékét előállító állampolgára legyen; hogy minden megmaradt munkaképesség az optimális szinten hasznosuljon, hogy 
: csökkenjenek az ellátásra fordított 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 "Munkaerópiaci (re)integráló' alprogramja keretében az egyeni mentorálásban 100 egyéni 
fejlesztési terv készült el. a folyamatos nyomonkővetéssel. mentorálássai és a megvalósított komplex foglalkoztatási programok 
eredményeként a fejlesztési tervvel rendelkezők alapkompetenciái fejlődtek, képzettségi szintjük javult (általános iskolai 
végzettséget és/vagy szakmát szereztek), egészségügyi helyzetükben, életmódjukban pozitív irányú változás következett be, többen 
sikeresen elhelyezkedtek. Öszességében 10Ö fő foglalkoztathatósága, munkaerőpiaci helyzete javult. Elkészült az akcióterület egyik 
üres telkén a Közösségi kert, mely a megvalósítás Folyamán segítette 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 kerüitek - a munkavállaláshoz szükséges 
aiapkompetenciáik fejlesztésre kerültek, hiányzó iskolai végzettséget és/vagy szakmát szereztek, egészségügyi állapotuk javult -, 
foglalkoztathatóságuk esélye nőtt. Megépült a Közösségi kert.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:
100

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: ;—
' fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A program hatására nem csak 100 fő. hanem az ő családjaik helyzete is javult, a 100 fő munkaerőpiaci helyzetében bekövetkezett 
javuias eredményeként. A Közösségi kert működése következtében a helyi közösségi élet egy új színtérrel bővült, javult a helyi lakók 
kapcsolata egymással.
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése;

Az akcióterületen és annak közvetlen szomszédságában éló generációk testi, leiki és szociális jóllét állapota. A Foglalkoztatási és 
gazdasági program „FP3/ Egészségtudatos életmód programsorozat" alprogram keretében összesen 7 alkalommal kerül 
megrendezésre szabadtéri, családokat és egyéneket célzó, az egészségtudatos magatartást erősítő, prevenciós jellegű program. A 
programok során összesen legalább nyolc helyi szervezet kerül bevonásra.

Mérföldkő sorszáma:

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
1 körüli tabuk lerombolása, a nyílt kommunikáció és párbeszéd megteremtése, illetve a választható lehetőségek megismerése. A
■ kreatív énkép megerősítése, az egészséges életmódhoz szükséges alternatívák (étkezés, sport, közösségi programok stb.l
i 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 
í való törekvésüket erősítő egészségügyi és szociális témájú/jellegű programokkal. A programsorozat tematikussaga révén több 
■ generáció számára is sikerült olyan informális tudást biztosítani, mely hatékonyan segítheti elő a testi, lelki és szociális jóllétük
i 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
i lerombolásához, a nyílt kommunikáció és párbeszéd megteremtéséhez, illetve a választható alternatívák megismeréséhez.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

Általános életmód- és életviteli szemlélet változása.

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

Eredmény megnevezése:

■ KP6 / Kálvária tér megújítása

Mérföldkő sorszáma: .------------------------- :
i 8

Eredmény leírása:

: Kulturális és szociális tevékenységeknek helyet adó -közösségi tér kialakítása.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: ------ ----------------------- --- --------------- -------------------------- ------------------------------- ----- -------------•

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: :------------------------------------------------------------------------ --- --------------------------------------------------- ;

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A Kálvária tér tovább fejlesztése célja, hogy egy vonzó, használható, az akció terület szivét megteremtő találkozóhely, központi tér 
i jöhessen létre 2000 m2-en. ;

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

Eredmény megnevezése:

: Műszakilag szükséges önkormányzati tualdjonban lévő lakóépületek bontása

Mérföldkő sorszáma: ..............................
i 8 J

Eredmény leírása:

: Bontással érintett önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke: --------------------------- ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------ :

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: :------ ---------------------------------------- -------- ---- —-------------------------------------------------------------- ,
I darab

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

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

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

Eredmény megnevezése:

i Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása \

Mérföldkő sorszáma: :------------------------- :
i 8

Eredmény leírása: 

í Közösségi bevonással komplex műszaki megújítással érintett önkormányzati lakóépületekben lévő lakóegységek száma \

Eredmény számszerűsíthető célértéke: ..........................—........-................................................................. ..........................................

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége; r—.....................- ---------------- -----..................... ......................................-................................ :
! lakóegység

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: 

i A bérlőknek mind az előkészítésbe, mind a megvalósításba törénő bevonása erősíti a lakóközösséget, a felújítás eredményeként mind : 
i műszaki, mind társadalmi szempotból javulnak a fenntartás/fenntarthatóság feltételei i



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

Eredmény megnevezése:

Bérlakások működési kiadás csökkentése

Mérföldkő sorszáma:

Eredmény leírása:

Üzemelési költség csökkentést célzó beavatkozásokkal érintett önkormányzati tulajdonban lévő lakóegységek szama

Eredmény számszerűsíthető célértéke:
i 247

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

darab

A lakhatási költségcsökkentés eredményeként jelentősen javul a bérlők lakhatási biztonsága, megelőzhető a jelentős hátralék 
felhalmozódás, amely a családok életének más területére is kedvező hatást fejt ki.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
: 2019.07.31. i

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

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

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: <....

: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: :...-...... -............
j 2019.08.15.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: :—

i a

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: ----- --------------
■ 2022.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Fizikai befejezés: A projekt teljesítése eléri a 100 %-os szintet. A pandémiás korlátozások okán elmaradt szoft programokat valamint 
a záró tanulmányt es záró rendezvényt várhatóan 2022.12.31-ig megvalósítjuk.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: ;—

■ 4

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:
í 2020.09.28. j

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivizeiezés I. ütem: Valamennyi szoft tevékenység megvalósítása folyamatban van, és a beruházási típusú tevékenységek 
kivitelezési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződések is megkötésre kerülnek. A kivitelezési munkák elérik a 25%-os 
készültségi fokot.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: .....

i 5

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: :------------------------- i
; 2020.11,29. i

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés II. ütem A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak, és a teljesítés eléri az 50%-os készültségi fokot.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

Kivitelezés IV. ütem: A kivitelezési munkálatok befejeződnek.

j 2021.06.30. í
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Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: ------------------------ 1

I 6______ I

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: ;------------------------•>
i 2021.01.29.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

! Kivitelezés ill. ütem: A kivitelezési munkálatok folyamatsán vannak, és a teljesítés eléri az 75%-os készültségi fokot.

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma: I--------- -- ------------ ;

L3____________ !

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: I--------------------------.I 2020.06.29.

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

i Közbeszerzés lefolytatása: Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerülnek.

Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő r------------------------------------------------------------------------------------------
vonatkozásában rögzíti az adatokat! : Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóleti Központ

Tulajdonos vagy fenntartó neve
[ßudapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi Önkormányzat i

Törzskönyvi nyilvántartási szám 7 PÍR azonosító (költségvetési r----------------------- ;
szerveknek) I73571S •

Adószám
U5735715-2-
L42

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt évi 
Utolsó lezárt év >---------

i 2015

Éves nettó árbevétel vagy :---------
összes bevétel <Ft) í

Mérlegfőösszeg (Ft)

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fő)

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

Tulajdonos vagy fenntartó neve 

i Moravcsik Alapítvány

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési 
szerveknek)

Adószám
I 19669072-2- 
142

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)
Utolsó lezárt év :---------

2015

Eves nettó árbevétel vagy 
összes bevétel (Ft) j131349000

Mériegfóósszeg (Ft)
j133819000

Átlagos statisztikai állományi 
létszám (fő) ; 58

Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő j---------------------------------------—-------------------------------------- —--------—----------
vonatkozásában rögzíti az adatokat! ! Józsefváros Közösségéiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve
' Budapest Főváros Vili, kerület józsefvárosi Ón kormányzat

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési !------------------------ 1
szerveknek) {735715 j

Adószám [15735715-2- !
I4.2..................I

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év) 
Utolso lezárt év r---------

12017

Éves nettó árbevétel vagy 
összes bevétel (Fü

Mérlegfőösszeg (Ft)

i10263398803

I100908806906

Adagos statisztikai állományi r------  
létszám (fő) j 247
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Kapcsolattartó adatai
Kédúk. válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Kapcsolattartó adatai

Sárkány Csilla

Beosztás:

! vezérigazgató

Telefon;

Telefon (moblfl:

Fák:

E-mail;
! sarkany-csiiia@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat!

BUDAPEST FŐVÁROS VHI. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

I BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai 
Hév:

I Szász Anna

Beosztás: 

projektmenedzser

Telefon:

Telefon (moblll:

Fax:

E-mail;

I szasz-anna@rev8.hu

Kapcsolattartó adatai
vonathozásában rögzi^ a ^adatokat!09**4** '9énv10 fjózsetváras Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kapcsolattartó adatai
Név: ___ ____

ÍLágler Péter  ____________ I

Beosztás:

i vezérigazgató ,j

Telefon; — d __ .. ----- --------— — - ------- - -  - --- ---  - --- ------------------  --  -----  - -  -- - -- - •—«>——.................................................... ——..I
I 06-1-7881344   I

Telefon (mobil):
t !

Fax:

E-mail;

i peter.iagier@jkn.hu
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Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! I józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Kapcsolattartó adatai 
Név: 

i Takács Gábor

Beosztás:

I intézményvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

6127819

Fax:

E-móií, 

ltakacsgabor@jszszgyk.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő :——•———-—-—
vonatkozásában rögzíti az adatokat! i Moravcsik Alapítvány

Kapcsolattartó adatai
Név: 

i Pocsék József

Beosztás:

! Intézményvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

pucsek.jozsef@med.semmelweis-univ.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! { BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kapcsolattartó adatai 
Név:

Drimbe István

Beosztás: 

projekt pénzügyi vezető

Telefon:

Telefon (mobil):

Fax-.

E-mail:

drimbe-istvan@rev8.hu
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:

: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

JSzSzGyK_____ __ ___

Gazdálkodási formakód: 

l 322 - Helyi ónkormányzati költségvetési szerv

Adószám (8-1-2 karakter): ÍTstsÜsÍT

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PÍR azonosító (költségvetési i--------------------- 1
szerveknek): 1791452 j

Minősítési kód: 

; Nonprofit szervezet államháztartáson belől

Hatályos TEÁOR besorolás: —i
I TEÁOR 2008 !

Főtevékenység TEÁOR száma C03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma (’08):

; 88.99 ■ M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

AFA levonási jog:

: C • A támogatást igénylő alanya az AFA-nak, de a támogatás: kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel 
í kapcsolatban fekneruft költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttói összeg 
i kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból:

: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve: 

í Moravcsik Alapítvány

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:
! Nincs kiválasztva   i

Adószám 18-1-2 karakter):

! 42 i

Statisztikai szám: i---------------------- ------------------------- n| 19669072.9499-569-01 _j

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PÍR azonosító (költségvetési ।----------------------- >
szerveknek): I____ i

Minősítési kód:

: Nonprofit szervezet államháztartáson kívül I

Hatályos TEÁOR besorolás.- -------- )
ITEÁOR 2008 ■

Főtevékenység TEÁOR száma CO3): __ _____

! Nincs kiválasztva  ____________ _______ ______ i

Főtevékenység TEÁOR száma ('081:____________________________________ ______________________ ______ _____ _________________

: 94.99 • M.n.s. egyéb közösségi.társadalmí tevékenység

ÁFA levonási jog:

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

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:  ____

j III. Civil szervezetek, vizltársulatok
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:

i Kövess! Erzsébet Baptista Szakközépiskola. Szakgimnázium. Gimnázium. Általános Iskola és Szakiskola

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): 

Kövessi Erzsébet Középiskola

Gazdálkodási formakód:

Nincs kiválasztva

Adószám (8-1-2 karakter): :..........................
i 18248845-1-
j 42

Statisztikai szám:
i 18248845-B532-552-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PÍR azonosító (költségvetési ;---------- ——-------- :
szerveknek): :

Minősítési kód:

: Nonprofit szervezet államháztartásán kívül

Hatályos TEAOR besorolás: .......................... :
; TEAOR 2008

Főtevékenység TEÄOR száma C03):

i Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEAOR száma ('08):

■ 85.32 - Szakmai középfokú oktatás

ÁFA levonási jog:

■ A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból:

: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag teljes neve:

! Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): 

: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt

Gazdálkodási formakód:

Nincs kiválasztva

Adószám (8-1-2 karakter): :------------ -- ------
I 25313433-2- 
i 42

Statisztikai szám:
i 25313433-9499-573-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PÍR azonosító (költségvetési ; — -------------;
szerveknek): í i

Minősítési kód:

' Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEAOR besorolás: :------------------------- :
I TEAOR 2008 ;

Főtevékenység TEÁOR száma (‘03): 

i Nincs kiválasztva !

Főtevékenység TEÁOR száma i‘08):

; 94.99 - M.n.s. egyéb közösségi,társadalmi tevékenység

ÁFA levonási jog: 

' A - A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) i

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján 
átláthatósági szempontból:

' I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek



Közszolgáltatásért járó ellentételezés formájú támogatás
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A közszolgáltató rendelkezik-e az adott feladatra a víziközmú- ■..... 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 35.5-a szerinti ; Nem 
víziközmú-szolgáítatói engedéllyel/a 2012/21,EU bizottsági ..........  
határozat szerinti közszolgáltatási szerződéssel?

Engedély jogerőre emelkedése / szerződésben foglalt .---------
megbízás kezdete:

A közszolgáltató a fennálló közszolgáltatási ...........
szerződésére/víziközmü-szolgáltatoi engedélyére tekintettel i Nem 
azonos közszolgáltatási feladat ellátására (azaz a projekt által 
megvalósított fejlesztéssel technikailag és számvitelileg 
elhataroihatatlan egységet képező ellátási terület/egységhez 
kapcsolódó közszolgáltatási feladat ellátására) részesül-e más 
forrásból közszolga itatásért jaró ellentételezésben?

A fennálló közszolgáltatási szerzödésre/víziközmú-szolgáltatói ■--------  
engedélyre tekintettel más forrásból kapott kapott 
közszolgáltatásért járó ellentételezésben (támogatás) átlagos ’ 
éves összege:

Ezúton nyilatkozom, hogy azonos közszolgáltatási feladatra ,--------- 
(azaz a projekt által megvalósított fejlesztéssel technikailag és I Igen 
számvitelileg elhataroihatatlan egyseget képező ellátási ..........  
területhez/egységhez kapcsolódó Közszolgáltatási feladat 
ellátására) más forrásból nyújtott és az igényelt 
közszolgáltatásért járó ellentetelezés mértéké együttesen nem 
haladja meg évenként a 15 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.

Ezúton nyilatkozom, hogy azonos feladat ellátására (azaz a .— 
projekt által megvalósított fejlesztéssel technikaitag és i igen 
számvitelileg elhatárolhatatlan egységet képező ellátási 
területhez/egységhez kapcsolódó közszolgáltatási feladat 
ellátására) más forrásból nem részesültem az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107, és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű 
támogatásban.

Ezúton nyilatkozom, hogy amennyiben azonos közszolgáltatási :--------  
feladatra (azaz a projekt által megvalósított fejlesztéssel ! Igen 
technikailag és számvitelileg elhatárolhatatlan egységet '--------  
képező ellátási területhez/egységhez kapcsolódó 
közszolgáltatási feladat ellátására) más forrásból nyújtott és 
az igényelt közszolgáltatásért járó ellentételezés mértéke 
együttesen meghaladja e feladat ellátásának nettó költségét, 
az esetlegesen keletkezett túlkompenzációt visszafizetem.

Meghatalmazott adatai
Név

Szili-Darók Ildikó

Beosztás

alpolgármester

Telefon

06-1-4592-544

Telefon (mobil)

E-mail

nyesob@jozsefvaros.hu

Megjegyzés

3/2019. (XI. 22.) polgármesteri utasí szerint
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Támogatást igénylő cím adatai
-Támogatást-igérrytő never

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A támogatást igénylő székhelye 
Ország-

' Magyarország

Helység

i Budapest

Irányítószám

■ 1082

Régió

; Közép-Magyarország

Megye

; Budapest

Kistérség

i Budapest

Járás

i Budapest

Közterület:

Baross utca

Házszám:
63-67

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme: 
Helység

: Budapest

Irányítószám

J 1082

Régió

: Közép-Magyarorszag

Megye

i Budapest

Kistérség

: Budapest

Járás

: Budapest

Közterület:

: Baross utca

Házszám:

Helyrajzi szám;

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

33/8
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A támogatási szerződésben megnevezett, a projekt végrehajtásában részt 
vevő szervezet

Szervezet neve

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PÍR azonosító (költségvetési .... .......... -.....
szerveknek)

Egyházfői igazolásszám :----------------——“—————

Hatályos TEÁOR besorolás :-----------------------------------------
I TEÁOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma 

41.10 - Épületépítési projekt szervezése

Helység

Budapest

Irányítószam 

1082

Régió

Közép-Magyarország

Megye 

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület

Baross utca

Házszám

Helyrajzi szám

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

I 63-67,

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő adatai 
Név: 

' Pikó András

Képviseleti jog 

i Önálló

Beosztás: 

polgármester

Telefon: 

+36 1459 2201

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

polgarmester@jozsefvaros.hu

l/h x 34/83
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Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénytó ■----------------------------------------------------------;—~—rTTTTTT : : 7"
vonatkozásában rögzíti az adatokat! j Józsefváros Közössegeiért Nonprofit Zártkörűen Mukottó Reszvenytarsasag

Képviselő adatai
Név: _________ __ _____________

I Lágler Péter

Képviseleti Jog 

í önálló

Beosztás: _______________________ ____________________________________________

j vezérigazgató   ____________________________ ;

Telefon: 

í_________________________________________________ ________________,___________________________________ ....____ ■■■—.-■ - ------------- 1

Telefon (mobil): __ _______ ___________________________________
Î 06-1-499-9706 j

fax:   

i ’

E-mail:
[péter.iagler@jkn.hu  ]

Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylő 
vonatkozásában rögzíti az adatokat! ) Moravcsik Alapítvány j

Képviselő adatai 
Név:

■ Dr. Simon Lajos

Képviseleti jog 

: Önálló

Beosztás: 

kuratórium elnöke

Telefon:

Telefon (mobil):
< !

Fax:

E-mail:

■ simon.lajos@med.semmelwels-univ.hu i

Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást Igénylő ï------------------------------------------ -- -------------------
vonatkozásában rögzíti az adatokat! } Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Képviselő adatai 
Név:

' Takács Gábor i

Képviseleti jog
i Önálló

Beosztás:

í intézményvezető ;

Telefon:

Telefon (mobil):

MHBL_____ _______________________

E-mail: ________ ___________________________ _____ ________

i takacs.gabor@Jszszgyk.hu _______ _____ ■
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1. oldal
Szerződés alapadatok
Támogatás összege (Ft) ----------------------- ;

i 2000000000 !

COFOG kőd;

Összköltség (Ft)
i 2522842000 ;

A projekt címe

: Budepest-józsefváros. Magdolna-Orcty Negyed Szociális Városrehabilitációs Program t

A projekt megvalósításának kezdete

a projekt fizikai befejezésének határideje

j 2018.03.01.

[2O22.12.3T !

Költségek elszámolhatóságának kezdete [2014.01.01.___í

Záró elszámolás benyújtásának határideje

Projekt tényleges kezdete
j 2018.03.01. !

Projekt tényleges fizikai befejezése ! ;

Elszámolás gyakorisága
; Többszöri elszámoló

Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege i1751595475 !

051040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

Nyilatkozattételre és dokumentum benyújtására rendelkezésre ;......  ,
álló napok száma 1? ।

Szerződés típusa r---------------------
I Megvalósítási

Tény adatok
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást Igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i Budapest főváros vih. kerület józsefvárosi önkormányzat

Közbeszerzés megnevezése

; Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1 ) (építési beruházás)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) i------------ ------
i295915242

IKózlBeszerzési eljárás típusa

i Nemzeti ért.határ • Nyílt (Kbt.2011)   ;

Hirdetmény feladás ! ajánlati felhívás megküldésének / ------------ ------------ i
ajánlatkérés dátuma [2019.07.22. ;

Hirdetmény /ajánlati felhívás TEDZKE azonosító száma 
! 13915/2019     ____________ ;

Érvényes ajánlatot tevők száma |— ....... ......... -j

összegezés megküldésének dátuma ;----------------------- 1

Előzetes vitarendezésre sor került-e? '------------------------ :
I Nem I

jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került? r--------■--------------- 1
i Nem j

KFF minóséaellenórzési jelentés száma

j K-2019/04-0000371/136 I

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma
Í_KSZ-53/ll€ 1/6/2019 _    _ ______ !

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének
Eupr azonosítószáma

• ------------------------------------------------------------------------------ ■----------------- ■ -q

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés I Nem
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzés megnevezése

Műszakilag szükséges épületek bontása (LP2) (építési beruházás)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

55004039

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / .........................
ajánlatkérés dátuma : 2019.07.19.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma 

EKR000927592019

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

2019.08.23.

Nem

Nem

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

K-2019/03-0000427/136

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
Nem



Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzés megnevezése

Berhazak és bérlakások üzemeltetési költségcsökkentése (LP3) (építési beruházás)

a Kozoeszerzes netto oeesuic errette tt-tj
249865567

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2O15)

2019.08.25.
Hirdetmény feladás ! ajánlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

16129/2019

Érvényes ajánlatot tevők száma
4

Összegezés megküldésének dátuma
2019.11.27.

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

K-2019/04-0000372/136

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

KSZ-53/1130/6/2019

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabáfyossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

-... ......................

Nem
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzés megnevezése

Speciális lakhatási projektek (LP7) (építési beruházás)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ • Nyílt (Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma 

16644/2019

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

KFF minőségellenőrzési jelentés száma 

KSZ-53/1421/5/2019

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

KSZ/5 3/1421/4/2019

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabátyossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

28903188

2019.09.01.

2019.12.13.

Nem

Nem

Nem



Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

■ BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Közbeszerzés megnevezése

Zöldudvarok kialakítása. Kálvária tér (LP4, KP6) (építési beruházás)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) .......................
i 165031760

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Köt. 2015 )

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének ! .......................
ajánlatkérés dátuma 2019.09.27

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma 

EKR000727682019

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma
i 2020.01.29.

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
i Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
■ Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma 

PM/8341/2020

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
Nem
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

; Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Közbeszerzés megnevezése

i KP2 / Családlátogató Mobil Team felállítás és működtetés (szolgáltatás megrendelése)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) ।-----------------
■ 23561417

(Kóz)8eszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Meghívásos ( Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma 2019.05.11

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÈ azonosító száma

EKR00056B812019

Érvényes ajánlatot tevők száma
■ 1

Összegezés megküldésének dátuma
i 2019.07.16.

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
i Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
i Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

K-2019/08-0000417/136

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószama

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
Nem



Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i BUDAPEST FŐVÁROS Vífl. KERÜLET jÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

Közbeszerzés megnevezése

Kálvária téri gyalogosburkolat (KP5) (építési beruházási

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / .............................
ajánlatkérés dátuma 2020.03.02.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma

EKR0O1424692019 ......................................................................................................

Érvényes ajánlatot tevők száma
1

Összegezés megküldésének dátuma _______________ ,
2020.05.31.

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nem

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

K-2020/070-0000511/136

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabáfyossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
: Nem

/
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i Józsefváros, Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Közbeszerzés megnevezése

I LP5 /Család és lakóház mentorálás/Motivációs csomagok eszközei - bútorok (árubeszerzés)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) ■......... ..........
\19635039

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajanlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma 2020.07.17.

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KE azonosító száma

i 12786/2020

Érvényes ajánlatot tevők száma
4

Összegezés megküldésének dátuma
2021.01.29.

Előzetes vitarendezésre sor került-e’
Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

i 202O/12/0OOO4/Á/-O4/0O1

A szerződést megelőző kózbeszezrési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonositószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma r--------

Központosított közbeszerzés .....
i Nem



Tény adatok
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Közbeszerzés megnevezése

LP5 /Csatád és lakóház mentorálás/Motivációs csomagok eszközei - műszaki cikkek (árubeszerzés)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) 
19685472

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének ! 
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

2021.01.18.

1096/2021

Érvényes ajánlatot tevők száma
4 i

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
Nem i

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nem

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
Nem
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

i Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Közbeszerzés megnevezése

i Foglalkoztatás-egészségügyi stratégia és cselekvési terv (szolgáltatás megrendelés) (FP1)

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

■ Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.20 IS)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

j EKROOO733742019

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e’

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

i K-2019/12-0000460/136 _________

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

30780470

: 2019.07.02.

2

2019.09.24.

Nem

Nem

Központosított közbeszerzés
Nem
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki. hogy melyik támogatást igénylővel 
kapcsolatban rögzíti az adatokat.

' Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közbeszerzés megnevezése

Rendezvényszervezési szolgáltatások biztosítása a VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosítószámú „Budapest-Józsefváros, Magdolna- 
Qrczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Program" című pályázathoz

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft) 
60000000

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / 
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
Nincs 
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nincs 
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének 
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Források listája
Forrás megnevezése
I. saját forrás
i/ï. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 
1/2. partnerek hozzájárulása
1/3. bankhitel.............................................................................
1/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás
II egyéb támogatás
Jjl. a támogatási konstrukció keretében igényelt 
támogatás.................................................................................  
Projekt elszámolható költsége
IV. Projekt OP-bói nem elszámolható költségei
IV/1 OP-ból nem elszámolható ÁFA................................

Nincs 
kiválasztva

Összeg [Ft] 
0 
0 
0 
0 
0 
0
2 000 000 000
2 000 000 000 
0
0

O 000000% 
0,000000% 
0,000000% 
0,000000% 
0,000000% 
0,000000% 
ÍIOO.000000%

100.000000%

IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható 0 
hozzájániásá—hegyei^
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott 0.,
tevékenységek költségei uuu
projekt teljes költsége 2 522 842 000

46/83
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Költségek listája
Iránymutatás

Módosítási indoklás 

' Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat költségvetése: Az Önkormányzat a Publions Kft-vel 2022.07.13-án
; szerződést (504/2022) kötött a „Szociális és lakhatási helyzettel és a közbiztonsággal kapcsolatos kérdőíves kutatás a Magdolna és az : 
■ Orczy negyedben" tárgyában, bruttó 3.793.490Ft összegben, mely a projekt zárásához készülő záró tanulmány alapja. A
i szerződéskötés után lehetőség nyílt a támogatási szerződésben az KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - 
: szolgáltatás (Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek) sor előirányzatát 29 194 333 Ft-ra megnövelni. A soron 
■ lévő maradvány összege 905.567F:. tehát a szerződés összegét ezzel csökkentve kell csak növelni a sor előirányzatát (3.793.490Ft - i 
: 905.567Ft = 2.887.923Ft). A KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - szolgáltatás (Egyéb, a megvalósításhoz í
i szükséges szolgáltatási költségek) sor előirányzata 26 306 410 Ft-ról 29 194 333 Ft-ra. 2 887 923 Ft-tai növekszik. A szerződésre jutó ; 
: AFA összege 613.968Ft. Az Önkormányzat a Tolnai Consulting Kft-vel 2019.03.22-én könyvvizsgálat tárgyában bruttó 4.445.OOOFt 
: összegben szerződést (706/2019) kötött. Az ..Általános költségek - könyvvizsgálói díj" soron jelenleg az előirányzat 4 392 642 Ft, 
: melyet 52.358Ft-tal 4.445.OOOFt-ra kívánunk megnövelni. Az átcsoportosítások forrása „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet 
i kialakítása - eszközbeszerzés" sor maradványából 1 140 000 Ft, „KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása -
: bérjárulékok" maradványából 1 676 802 Ft, „Általános előkészítési költségek - közbeszerzési tanácsadás dija" maradványából 123
; 479 Ft. Az említett maradványokat az eredeti költségelemeken nem kívánjuk felhasználni, mivel a KP3 közösségi rendészeti program ■ 
: sikeresen véget ért. valamint a közbeszerzési tanácsadóval a tervezettnél alacsonyabb áron került a szerződést megkötésre és
I teljesítve. Józsefváros Közösségeiért NZrt. költségvetése: A JKN Zrt. költségvetésének „FP3 / Egészségtudatos életmód
■ programsorozat-szolgáltatás (egyéb szolgáltatás)" (Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek) sora 27 310 769 Ft- : 
i ról 27 310 771 Ft-ra, 2Ft-tal növekszik. Az előirányzat növelése a számlák kiállításakor keletkezett kerekítésiltülönbözetek miatt i 
■ szükséges. 24. számú kifizetési kérelem 8/SZEMÉLY JELLEGŰ KTG ÖSSZESÍTŐ tételeivel kapcsolatos előirányzat meghaladása miatti i 
; módosítások: KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása.
: közösségi miniprojektek - bériárulékok sor előirányzatát 6 243 355 Ft-ról 6 538 946 Ft-ra, 295 591 Ft-tal növeljük. FP1 / Munkaerő- l 
: piaci (reíintegrálás - bérköltségek sor előirányzatát 11 280 000 Ft-ról 13 375 080 Ft-ra. 2 095 080 Ft-tal növeljük. FP2 / Képzések - 
: bérköltségek sor előirányzatát 48 640 000 Ft-ról 51 273 206 Ft-ra. 2 633 206 Ft-tai növeljük. KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős 
■ programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - bérköltségek sor
: előirányzatát 33 316 733 Ft-ról 40 671 653 Ft-ra. 7 354 920 Ft-tal növeljük. 24. számú kifizetési kérelem kis támogatástartalmú
: összesítő tételeivel kapcsolatos előirányzat meghaladása miatt módosítások: FP2 / Képzések - Mentor-tanoda. Infoklub. Lurkó Kuckó. : 
i Sziporka Szombat, szórólapok, plakátok, kommunikációs költségek sor előirányzata 204.216Ft-ról 215,595Ft-ra 11.379Ft-tal
j növekszik. KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása.
: közösségi miniprojektek - eszközbeszerzés sor előirányzata 142.415Ft-ról 341.465Ft-ra, 199.050Ft-tal növekszik. A fenti módosítások j 
i az összesítőkben található tételek összegének megfelelő mértékben történnek. A "FP2 / K

Döntés típus

Módosítás elfogadása

Indoklás

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 ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ftl 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
. Felhívás 3.1.1 pont Áj pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségé:........... ............
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége .....................................
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség

2 498 656 '

674 637
3 173 293

2 498 656
674 637
3 173 293

Elszámolható költség 3 293

Nem elszámolható , 
költség [Ft]................. '
Támogatási százalék . 
[%].........
Támogatási összeg 

kifizethető 
költség (Ft) - <
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

100

3 173 293

költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású 
Részletezés LP3 Semázak és bérlakások územeiesi. költségcsökkentése - műszaki ejienőrzési d.jak

0

0

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.1pont A) portjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek .
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei........................
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége......................................................................
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége..........................................................................
Utófinanszírozás..........................................
Nem állami támogatás
Beszerzés .......................................................................................
.Valós költség

2 959 153
798 972
3 758 125
1
2 959 153
798972
3.7.58 125 ..................................... ........................................................
3 758 125

0

100

3 758 125

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 AFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték....................  
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ftj 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utofinanszírazott 
Összes kifizethető

0

költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású............  _ . . ............ ..................................... ...... ....... ................
Részletezés LP1 önkormányzati .akóépúletek korrp ex közösség, megújítása - műszaki ellenőri tevékenységek
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenységjieve Felhívás 3.1.2 ront D) alnonthan fokomlt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória Szakma, tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költséoei 
Költségtípus Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatásKdtvgQrtd ■'
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft]... 314 961'
Nettó egységárra ftl- 0,q 
jutó AFA IFtí 039
Brutto egységár ÍFtl 400 000
Mennyiség 1
Nettó érték 314 961
ÁFA érték 85 039
teljes költség [Ftj 400 CCO
Elszámolható költség 400 000

Nem elszámolható n 
költség FFt! u

Támogatási összeg 400 000

Összes kifizethető 
költség [Ft] - 0
Utófinanszirozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés KP6 kálvária tér meoúiítása-műszáki ellenőrzés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ŐNKORMÁNV7AT
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
lutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

Felhívás 3.1,2 pont p) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
Utófinanszírozás..................................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés.......................................................................
Valós költség

367 793
99 169
466 462'

367 293 
99 169 
466 462

Elszámolható költség 466 462 

Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék

Támogatási összeg 466 462 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés LP4 Közösségi zöldudyar program - műszaki ellenőrzés

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve.. 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés.............  
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés leiieoe 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ONKORMÁNVZAT ... 
Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevekenysegek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei.........................  
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége............................................................................
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség

Netto egységár [Ftl 550 040
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ftj 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ftj 
Elszámolható költség 
[Ftl
Nem elszámolható 
költség [Ft]

148 511
698 551'

550 040
148 511
698 551
698 551

0
Támogatási százalék .aa
[%] ..........100
Támogatási összeg 
[Ft]..........................  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

698 551

0

költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés LP2 Műszakilag szükséges épületek bontása • műszaki ellenőrzés
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Támogatást igénylő Moravcsik Alapítvány 
Tevékenység neve felhívás 3.1,2 pont, A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek........................................................  
Költség kategá£ia__Sáak£UáLiaafilS£aűfigekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás.............. ............. ..... ..................................................................... ...... ........................

Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése . ...... ........... ..................................................................................... .....................................
Netto egységár [Ft] .250 000

...E ™.........................................................
Unitén Anyságár fFt! 317 500 ............................................................
Mennyiség 3
Nettó érték 250 000
ÁFA érték...................67 500 ; ............................... ....  .............................................................
Teljes költség [Ft] 317 500 .................................... ..... ......................................................................... .... ....
Elszámolható költség 317 50ü
Nem elszámolható n 
költség [Ft] 6...................................
Támogatási százalék XOq

Támogatási összeg 317500
Összes kifizethető 
költség {Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség {Ft) - Szállítói0 
finanszírozású .................................................................................................................................................
Részletezés FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére.- műszaki ellenőrzés díjai

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI 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.......................................................................... 
Utófinanszírozás... .........................................................................................      ...........................................

Nem állami támogatás
Beszerzés ...................................................................................................
Valós költség............................. ..... ....................................................................................................................................................................................................

Tevekenyseg neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 236 220.................................................................................................... ................................................................ ........... ..........
Nettó egységárra t377Q jutó ÁFAlFtl 63779 ................................................................................................... ......................................................................................
Brutto egységár [Ft] 299 999 ..................................................................... ...................................................... ............
Mennyiség ............... 1
Nettó érték 236 220
áfra ÁrtAk 63 779
Teljes költség [Ft] 299 999

Nem elszámolható n 
költség [Ft] “ .................................................................................
Támogatási százalék Xqq

Támogatási összeg 299 999
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
U tófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés FP5 Közösségi és szociális mosoda-műszaki ellenőrzés

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés...... 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Floámnlási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT.................  
Felhívás 3.1.1 pont À) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, költségei.......................... 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége............................................................................
Utófinanszírozás........ ..........
Nem állami támogatás

Beszerzés
Valós kólrsán

Netto egységár [Ft] 289 032
Nettó egységárra 7S 0,g lotó APA ÍFtf /8U39
Brutto egységár [Ft] 367 071
Mennyiség 11
Nettó érték 
ÁFA érték

239 032
78 039

Teljes költség [Ftl 367 071
Elszámolható költség ^57 q? 1

Nem elszámolható n 
költség [Ft].................°...........
Támogatási százalék 
t%] .......... 100
Támogatási összeg 
[Ft] 
Összes kifizethető

367 071

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
f^»££j£tgz<j£^^_^^_LPi£Spec:ális lakhatási projektek - műszaki ellenőrzés



Támogatást igény ló 
Tevékenység neve 
Költség „kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozásuaád. 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Józsefváros közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Fe hívás 3.1.3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek.........................................................................................................................  
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások koltséggj^_^_ 
kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
UXáíipanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség

Netto egységár [Ft]2464 567...................................................
Nettó egységárra jutó AFA [Ftf..............665 433.......................................................
Brutto egységár
Mennyiség 1
Nettó érték 2 464 567
ÁFA érték 665 433
teljes költség [Ft] 3 130 0Ö0
Elszámolható költség 3 uo 000
Nem elszámolható n
költség [Ft].................”.................................................................
Támogatási százalék [%] _ 100
Támogatási összeg 3 X30 OQO
Összes kifizethető 
költség (Ft) - o 
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású

Részletezés

Általános költségek - nyilvánosság, kommunikációs költségek Az előkészítési szakaszban a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 
költségek: Kommunikációs terv: 100.000 Ft; Nyomtatott tájékoztatók: ezen belül 2-4 oldalas szórólap: 30.000 Ft, tájékoztató füzet: 150.000 
Ft, több oldalas könyv 300.000 Ft, Webes alolöal létrehozása: 60.000 Ft; Lakossági fórum szerevezése: 100,000 Ft. A megvalósítási 
szakaszban a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek: Sajtóközlemény a projektindításról: 15.000 Ft: Sajtófigyelés: 30.000 Ft; 
Sajtó-nyilvános események: 50 fő alatti létszámú: 200.000 Ft; 50 fő feletti létszámú: 400.000 Ft; Tájékoztatási tábla: S-típusú tájékoztatási 
tábla: 60.000 Ft: C-típusú tájékoztatási tábla: 70.000 Ft. Média-megjelenések: 400.000 Ft. Fotódokumentáció: 50.000 Ft. A megvalósítást 
követő szakaszban a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek: Sajtó-nyilvános események. 50 fő alatti létszámú: 200.000 Ft: 50 fő 
feletti létszámú: 400.000; Sajtóközlemény a projektindításról: 15.000 Ft; Sajtófigyelés: 30.000 Ft; Eredménykommunikáció keretében: 2-4 
oldalas szórólap: 30.000 Ft; tájékoztató füzet: 150.000 Ft; könyv: 300.000 Ft; térkép tér feltöítése: 5000 Ft; D-típusü tájékoztatási tábla: 
35.000 Ft.

Támogatást igénylő lózsefvárosi SíütlÁÜiSí&lgáltató és Gyermekjóléti Kôzpnnt 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus.......... 
Megnevezés

Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft tipusu tevekenysegek
Célcsoport támogatásának költségei................................................................
Célcsoport útiköltsége...........................................................................................
Célcsoport útiköltsége...........................................................................................  
utolmanszirozas

kalória"093'35 Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés..........................................................................................................................................................................................................................................
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 4 765 354 . .......... .... ................. ..............................................................................................................................................
Nettó egységárra , 3al- K„K jutó ÁFA [Ftf 1 286 646
Brutto egységár [Ft] 6 052 Ö00. 
Mennyiség...................1...........................................................................................................................................................................................................................
Nettó érték 4 765 354
ÁFA érték ' í 286 646
Teljes költség [Ft] 6 052 000 
Elszámolható költség 6 052 000 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék xoo
Támogatási összeg ç 052 000.........................................................................................................................................................................................

Összes kifizethető 
költség (Ft) - O
Utófinanszírozott......  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FPl Munkaerő-piaci (re)íntegrálás - motivációs csomag Célcsoport támogatásának költségei Célcsoport útiköltsége Célcsoport útiköltsége

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 AFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték
Teljes költség [Ft].....  
Elszámolható költség 
IFtJ ....... ....... .........
Nem elszámolható 
költség [Ft]

Józsefváros Közösségéiért Nonprofit Zártkörűen Mukodo Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont 0) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Célcsoporttámogatásánakköltségei...... .........
Célcsoportképzésiköltségei...................
képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség 
Utófinanszírozás .
Nem állami támogatás
Beszerzés.....................................................
Valós költség....................................................

157 5Q£
42 525
200025

157 500
42 525
200 025
200 025

0
Támogatási százalék XOq

Támogatási összeg 
(Ft] 200 025
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FP2 / Képzések - OK] tanfolyam rpc^n.puninpk wmAlyczállíráca nyalrnriari és vizsga helyre "

1 /l50/83 
y r



Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
XejgjSkgQ^ggg neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szóit típusú tevékenységek 
költség kategória Célcsoport támogatásának költségei
költségtípus Célcsoport képzési költségei
Megnevezés Képzéshez kapcsolódó költség
Finanszírozási mód . Utófinanszírozás..................................................................... .........................

Nem állami támogatás 
KdlcSO* ........................ ....................................... ............................................................
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése ~ ....................................................
Netto egységár [Ft] 27 653 150

........ ..................................................................................................................................................Brutto egységár [Ft], 35 119.500................................................................................ ..........................................
Mennyiség 1
Nettó érték 27 653 150
ÁFA érték.................. 7 466350.......... ........
Teljes költség [Ft] 35 119 500.................. ................................................................................ ..............
Elszámolható költség 35 119 5ÚO 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] .......... .............................................................. ...........................
támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 35 119 500............

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású............ ................................................................................. .....................................
Részletezés..... ............FP2 Képzések...................................................................... ............................................

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 AFÁIFt] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoR típusú .tevékenységek
Célcsoport támogatásának költségei...........................................................
Célcsoport képzési költségei
képzéshez kapcsolódó költség 
Utófinanszírozás........................................................................ .............................
Nem állami támogatás
Beszerzés............................. .............................................................................
Valós költség.............. ..... ...............................................................................

1 568 000

0
1 568 003

il 568 000
0
1 568 000

Elszámolható költség1S6g000

Nem elszámolható 
költség [Ft]..... 0
Támogatási százalék

Támogatási összeg 
IFt]
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

1 568 000

0

költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ........................................................... .......................................................................................

FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás - motivációs csomag Célcsoport támogatásának költségei Célcsoport képzés, költségéi targonca vizsgadíj 
és a 3 közúti targonca típusra érvényes jogosítvány .................................................................................Részletezés

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 AFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték......  
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

Józsefváros Közösségé ért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorol!: szoft típusú tevékenységek.......
Célcsoport támogatásának költségei
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szofgáItatások költségei 
Munkaeröpiaci Szolgáltatások igénybevételé^kapcsolatos költség..............  
Utófinanszírozás.................................................................................................................
Nem állami támogatás

Beszerzés .................................................................................................. ...................
Valós költség

1 092 126
294 874
1 387 000

1 092 126
294 874
1 387 000

Elszámolható költség 1 3g7 000

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%1 
Támogatási összeg 
IFt]............ .......  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
ytófinanszirozott...... 
Összes kifizethető

0
ICO

1 387 000

0

költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ..........
Részletezés FPl Munkaerő-piaci (re)integrálás - speciális állásbörze, pályaorientációs-és szakmavalaszto börze-szakertői díj, tanacsadas, eloadas
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Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ............................................................................................................
Tevékenység neve ...... Felhívás 3 1.1 pont 3! pontjában felsorolt .szoft típusú.tevékenységek . . . ....... ........ ..................... ....................... ...............................................
Költség kategória .Célcsoport, támogatásának költségei 
Költségtípus Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költsége'
Megnevezés Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Állami támogatás támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ftj 1 4Ï7 323
Nettó egységárra Ct-,jutó ÁFA fFtf 382 677______________________________________________________________________________________________________
Brutto egységár [Ft 
Mennyiség 1
Nettóérték 1 417 323
ÁFA érték 382 677 _______
teljes költség [Ft] 1 800 000 
Elszámolható költség > goo 00Q

Nem elszámolható n 
költség [Ft].................0.............................................................................................................................................................................................
támogatási százalék , n, 
[%1 100 
Támogatási összeg 8QQ 00Q 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású......................................................................................................................................................................................................................................
Részletezés FPÏ Munkaerő-piaci (relintegrálás - célcsoport támogatás (álláskeresési technikák) - Célcsoport támogatásának költségei Célcsoport által
nesziecezes igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség

Támogatást igénylő 
Tevekenyseg neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés............... 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
QesZáCZÁS jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ftl

Józsefváros Közösségéiért Nonprofit Zártkörűen Mukodo Reszvenytarsasag 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Adók, köztérnek (ide nem értve a le néni vonható áfát) 
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Adók, közterhek (ide nem értve a lé nem vonható áfát)......................................  
Utófinanszírozás...............................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés.............................................................................................................................
Valós költség......................................................................................................................

828 262 
0Nettó egységárra 

jutó ÁFA [Ft[
Brutto egységár [Ft] 828 262
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

82B262

Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft]........  
Nem elszámolható 
költséa f Ftl 
Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg 
&s kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
összes kifizethető

O 
828 262
828 262

1100

828 262

költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású 
Részletezés Adók, kózterhek-reprezentácós adó

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
EI s z a m ol asi-mad—_ 
Mérföldkő

Józsefváros.Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.ï. 1 pont B) pontiában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti dii
Utófinanszírozás
Nem ailami támogatás
Beszerzés
Valós költség

hozzárendelése
Netto egységár ÍFtl 00 000

Brutto egységár (Ftl 114 300
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

90 000
24 300
114 300

Elszámolható költség 3Qq
[Ft]........................
Nem elszámolható
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg 
mi..............................  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
U tófinanszírozott 
Összes kifizethető

:100

114 300

költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés KP1 / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek 

- bérleti díj Programok lebonyolításához eszközök bérlése, mint pl. légvár, játszóeszközök, hang- és színpadtechnika, stb, bérlése,

1/ ^2 / 83

0

0

0

0



Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve . Felhívás 3.1.1 pont 8).pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenységek.......... 
Költség kategória Szakmai tevékenységekiiSiiiapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Megnevezés Szakma: megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Finanszírozási mód Utófinanszírozás ............ ..................................................... ...........
fc^°9atáS Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő
bazzácejuL&lás&i ..................................
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftf 
RmHn »-nvseoar [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték
Teljes költség [Ft]

2 050 945

553 755
2 604 700

2 050 945 
553 755
2 604 700

Elszámolható költség 2 534 700
Nem elszámolható n 
költség [Ft]u 
támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 2 604 700

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású............ .................
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (bérleti díj)

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszeczés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felhívás 3.1,1 pont B) pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenységek...........  . ........................................................  , .......... ,.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek .....................................................................
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség......................
Szakmai megvalósitáshoz kapcsolódó anyagköltség 
Utófinanszírozás ........................................................................................

Nem állami támogatás
Beszerzés
ValÓS knlfcán .......................................................................

hozzárendelése ' .............. .............................................
Netto egységár [Ft] 40 401 ...........................................................................................
Nettó egységárra , n Qng 
jutó AFA [Ftf ............................................ ...  .................................... ................................................ ...................................................
Brutto egységár [Ft] 51 310 ...........................................................  .
Mennyiség il ...............................................
Nettó érték 40 401 ..................................................................................
Apa io 909 .......................................................................... ............................................................................................
Teljes-kúJtség [Ft] 51 310 ...................................................................
Elszámolható költség 3io

Nem elszámolható n 
költség [Ft] v ......................................... ..... ............................................ .............................................................................
Támogatási százalék 1AA 
[%] I100
Támogatási összeg 5^ ^ig

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés FP2 / képzések - Lurkó Kuckó és egyéb foglalkozásokhoz anyagbeszerzés Kreatív kézműves képzésekhez szükséges anyagok beszerzése.

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés............  
Finanszírozási mód 
Állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő,Részvénytársaság 
Felhívás 3.1,1 pont 8} portjában felsorolt szott típusú tevékenységek 
Szakmai megvalositashoz kapcsolódó egyeb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség..................................... 
Utófinanszírozás...................................... ............................................................. .........
Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 604 817
Nettó egységárra 163301 
jutó AFA [Ftf ....
Brutto egységár (Ft) 768 118
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

1
604 817

Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg

163 301
768 118
768118

100

768 118

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés FPÏ Munkaerő-piaci (re)integrálás - anyag



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

lózsefváros Közösséoeiért Nonorofit Zártkörűen Működő Részvénvtársasáa 
Fe hívás 3.1.1pont B) pontjábanfelsorolt szőtt típusú tevékenységek.......... 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb kÖÍW^......................................  
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
Utófinanszírozás..........  . .... ....... .............. ..................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés............................................................................................................................
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 2 507 874
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 677 126
Brutto egységár [Ft] 3 185 ÖÖÖ
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

2 507 874 
677126 

Teljes költség [Ft] 3 185 000 
Elszámolható költség 3 185 000
Nem elszámolható A 
költség fFfl °
Támogatási százalék .
[%]
Támogatási összeg 
&s kifizethető 
költség (Ft) * 
Utófinanszirozott

100

3 185 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés KP1 Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - 

anyag

0

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) oontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatás 
Beszerzés jellege...... Beszerzés..............................................................................................................................
Elszámolási mód Valós költség

jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség

Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 113 157...........................................................................................................................................................................................................................................

30 553
143 710 
1 
113 157 
30 553 
143 710
143 710

Nem elszámolható n 
költség
Támogatási százalék 
[%] ■ u
Támogatási összeg 143 7l0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzátlítóiO 
finanszírozású
Rá^ioraváe ^3 í Egészségtudatos életmód programsorozat - anyagbeszerzés Egészségtudatos életmód programsorozat megvalósítása során
Husiiéi««........ ............ gyermekfogiaíkozásokhoz kreatív anyagokat is beszereztünk.....................................................................................................................................

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Kóltség£úm^^^^_ 
Megnevezés^ 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
£ggzg£2âSjfiUfiji^_

BUDAPEST FŐVÁROS VIH^kÉRŰLÉTJÓ^^
Nem támogatható tevékenység
Nem elszámolható költség

Utófinanszírozás...................................................................................................
Nem állami támogatás

Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár fFt! 411 686 614

111 155 386

Bruttó egységár (FtJ 522 8.42 000.........
Mennyiség 1
Nettó érték 411 686 614
ÁFA érték 111 155 386
TeljasJCÔltség [Ft] 522 842 000 
Elszámolható költség n 
[Ft] .................0.......... ...............
Nem elszámolható cnnaaonnn költség [Ft] 522842000
Támogatási százalék g

Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású

Támogatási összeg 
Wt] 
Összes kifizethető

0

Költség (Ft) - 
Utófinanszirozott

0

Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei 45 000 000 Egyéb szolgáltatási költségek 52 358 Előzetes 
tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 3 159 500 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 31 847

Részletezés 950 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 11 736 450 Építéshez kapcsolódó költségek 8 662 038 Építéshez
kapcsolódó költségek 1 590 809 Építéshez kapcsolódó költségek 33 296 O00 Építéshez kapcsolódó költségek 216 663 126 Építéshez

i kapcsolódó költségek 74 375 488 Eszközbeszerzés költségei11 718 000 Tartalék 84 740 Í81
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Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3 i 1 nnnt Bt onntiában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória.....Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód...Utófinanszírozás....................................................................................................... .........
Állami.támogatás N ál[ ; támogatás
kategória 
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA FFtl 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

Valós költség

23 675 
0
23 575

23 675 
0

Teljes költség [Ft] 23 675
Elszámolható költség ,, R7e [Ft] 25 0/5
Nem elszámolható , 
költség [Ft]................. 
Támogatási százalék ■
[%J ....
Támogatási összeg 
[Ft]
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

100

23 675

költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású...........
Reszletezes FP3 Egészségtudatos .életmód.programsprozat-bérjaru.ékok (célfeladat)

0

0

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória...  
KáJXségtipus 
Megn£X£Zés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 oont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek ........................................
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei ..................................................
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás ............................................. ......
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok..............................................................  
Utófinanszírozás...................................................................................................... ....... ................................................................................................................... ......
Nem állami támogatás 
Saját teljesítés.............................. 
Valós költség...... .......................... ................................................................................................................................ ............ .............. ... ...............................

hozzálfiOdelése ........................................................................................... ................................... .....
Netto egységár [Ft] 9 484 800 .........................................................................................
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA [Ft]u ..................................................................................................... ................................................ ................ ..... ..................
Brutto egységár [Ft] 9 484 80Q.......................................................................................... .......... ................................
Mennyiség ...............1 ....................................................................................................... ...... .........................................
Nettó érték..................9 484 800 .....................................................................................
ÁFA érték 0 .............................................................................
Teljes költség [Ft] 9 484 800 .................................................................................................
Elszámolható költség 9 484 goo 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] ..............u................................................................ ...... ........ ..........................................................................................................................................
támogatási százalék 1qq

Támogatási összeg 9 484 800

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott i 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású .. ................................................................................................ ..... ............... ........... ....................
Részletezés FP2 Képzések - bérjárulékok ......................................................................................

Támogatást igénylő..  
Tevékenység neve....  
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés...............  
Finanszírozási mód... 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság........................... ..................................................................................
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek.................................... ....................................................................................
Szakmai megvalositasban közreműködő munkatársak költségei......................................................................................................................... ..........
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér . .............  .................................................... ..... ..................... ...... .....
Utófinanszírozás....... .................................................................................................................. ............................................ .......... ................. .................
Nem állami támogatás
Saját teljesítés 
Valós költség .......................................................................................

51 273 206 / 

0
Brutto egységár [Ft] .51 273 206
Mennyiség 1
Nettó érték................51273 206 ...... ..... ...................................................................................................... ..................................................
ÁFA érték 0 ......................................................................................
Teljes költség [Ft] 51 273 206 ................................................................................................................
Elszámolható költség g73 206 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] ........"..................................................
Támogatási százalék nnn 
[%] 100 ........................................................................................... .......................................... .............................
Támogatási összeg 273 206

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ................................................................................... .... ..................................... ...........................................................
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású .....................................................................................
Részletezés FP2 Képzések - bérköltségek



Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Tevékenység neve Felhívás 3.1,1 pont Bl pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Munkabér
FínanszÓOZÁSÚnód Utófinanszírozás

Nem államl támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése.........
Netto egységár [Ftj 56 952 OCC .........
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA fFti u
Brutto egységár [Ftj 56 952 000
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ftj

56 952 000
0
56 952 OÖÖ

Elszámolható költség 56 952 000
Nem elszámolható 
költség (Ftj............
Támogatási százalék ,qq

Támogatási összeg 56 952 000 

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
'finanszírozású..........................................
Részletezés ........... F=>1 Murkaere-piaci Irejmtegrálás - bérköltségek

0

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET jŐZSEFVÁROSÍ ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
FjfláfláiífflJáSLPád Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés.....................................................................
Elszámolási mód Valós költség 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftj 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték
ÁFA érték....................
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft]
Nem elszámolható 
költség [Ftj 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 
Ift] ..... .... ................  
Összes kifizethető

4 981 909
0
4 981 909
1
4 981 909 
0
4 981 9C9
4981909

0

100

4 981 909

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető'
költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású
Részletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - bérjárulékok

Támogatást igénylő 
Tevekenyseg neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

BUDAPEST rÖVÁAOS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI Ó'IKOP.MÁNYZAT ...................................
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek..........................................................................................................................................
Szakmai megvalositasban közreműködő munkatársak .költségei....................................................................................................................................................
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér.............................................................................................................................................................. ...... ......................................................................................
Utófinanszírozás........................................................................................................................................... ............. ..............................................................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Va'lós kóltséo
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 36 746 999

36 746 999........................................................................................................................................................... 
1 
36 746 999 
0 
36 746 999
36 746 999

Nem elszámolható n 
Költség [Ft].................°................................................................................................................................................................................................
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg 36 746 999..............................................................

Összes kifizethető
Költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
Költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású ................................................................................
Reszletezes............... KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása • bérköltségek

jutó ÁFA [Ft].............. 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ftj 
Elszámolható költség
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Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
"[e^jkgú^ég neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás....................................................................... ..........................
Állami, támogatás Nem áHami tárT,ogatás
kategória ’........................................................................
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése ................................ ........
Netto egységár [Ft] 11 105 640 
Nettó egységárra n 
jutó AFA [Ft]Y............................................................... ...... ..............................
Brutto egységár IFtl 11 105 640 
Mennyiség 1
Nettó érték 11 105 640
ÁFA érték 0................................................................................... .................
Teljes költség [Ft].... 11 105 640................................................................................. .........................
Elszámolható költség n 105 640

Nem elszámolható n 
költség [Ft]..... ................................................................................ .........................................
támogatási százalék 100

Támogatási összeg n 105 640

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású .....................................................................
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (rejintegrálás - bérjárulékok

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
— '• '........... - Felhívás 3.1,1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységekTevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 

érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér
Utófinanszírozás............................................... .......... ........ .............................

Nem állami támogatás
Saját teljesítés j i
Valós, költség............................................................................. ....................

13 375 080 
0
13 375 080

13 375 080
0
13 375 080

Elszámolható költség 080

Nem elszámolható 
költség [Ft]
Támogatási százalék jqq 
Támogatási összeg
[Ft]............. ........... 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

13 375 080

költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)mtegrálás - bérköltségek

0

0

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve. 
Költség kategória... 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó eavséaárra

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ.............................................................. ..........................
Felhívás 3.1.2 pont A), 8) C) pontjában felsorolt tevékenységek.............................................. .................................................................................
Szakmai megvalositasban közreműködő munkatársak költségéi ...........................................................
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
'Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok ...... ........ .........................................................
Utófinanszírozás............................................... ..... ......................................................... ....................................... .............................................
Nem állami támogatás
Saját teljesítés 

. Valós költség............................................................................. ...... .............................................. ...................................................................

3 801 330 7 
jutó ÁFÁ'íFtf 0 .........................................................
Brutto egységár [Ft] 3 801 330 
Mennyiség 1 ...................................
Nettó érték 3 801 330..  ....................................
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ftj 3 801 330 ...........
Elszámolható költség 3 330

Nem elszámolható n
költség [Ft] ...............Y.................  ......................................................
.Támogatási százalék 

Támogatási összeg 3 33g

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott .........................  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzáliítóiO 
finanszírozású.........................................................................................
Részletezés FP5 Közösségi és szociális mosoda-bérjáruíékok

ífÍ57 Z 8;



Támogatást igénvlő lózsefváros Közösséoeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénvtársasáa
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus

Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai megvalösításban közreműködő munkatársak költségei 
szdKrnai meyvaiosnasnoz Kápcsoiouo szumaiyi jeneyu raioruilas

Megnevezés Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatás KdlcgOrid 
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő

Netto egységár [Ft] 6 533 946 ..
Nettó egységárra n
jutó ÁFA [Ft] u
Brutto egységár (Ftl 6 538 946
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

6 538 946 
0

Teljes költség [Ftl 6 538 946
Elszámolható költség 6 53g g46

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 
Wti ............................ 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

0

100

6 533 946

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés KPÏ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek- 

bérjárulékok

Támogatást igénylő 
Tevekenyseg neve 
költség kategória 
Költség típus 
Megnevezés 
Finanszírozási mod 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szőtt tipusu tevekenysegek 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok........................ .................
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Saját teljesítés.....
Valós költség....

Netto egységár [Ft] . 2 199 600
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség
Nettó érték...............
AFA érték
Teljes költség [Ftl

0
2199 600

2 199 600
0
2 199 600

Elszámolható költség 2 lgg 6Q0
Nem elszámolható , 
költség [Ft] 1
Támogatási százalék .
[%]

0

100

Támogatási összeg 
LFtl
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

2 199 600

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású 
Részletezés FPÏ Munkaerő-piaci (re)integrálás • bérjárulékok

Támogatást .igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés.............. 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolásimód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ftl 
Mennyiség................. 
Nettó érték 
ÁFA érték

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti központ 
Felhívás 3.1.2 pont A). 3) Cj pontjában felsorolt tevékenységek . 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Saját teljesítés................................................................................................
Valós költség...................................................................................................

21 660 000
0
21 660 000

21 660 000
Ö

Teljes költség [Ft] 21 660 000
Ehszámolható költség 21 660 Q00
Nem elszámolható 
költség (Ftl 
Támogatási százalék
<%1
Támogatási összeg 
[Ft]..............................  
Összes kifizethető 
költség (Ft) -

0

100

21 660 000

0
ytóflnanszírozott......  
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítóid 
finanszírozású
Részletezés. Fős kn^ö^óni és szociális mosoda-bérköltségek.
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Támogatást igénylő józsefvárasJíözósségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek................... ........................................... ......................................................
Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás ............................................................................................
^.támogatás Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 4Û 671 653
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA £Ft] .......... ........................................ .. .......................................... ... ................................ ......................... .... ....
Brutto egységár [Ft], 4C 67.1 653........................................ ................................................ ..................................... ... .... .............................. ......... .................................................................
Mennyiség 1
Nettó érték 40 671 653
ÁFA érték 0 ................. ....................................... ...................
Teljes költség [Ft] ..40671 653 .......................... ...................................................... .................................................. ........... ......
Elszámolható költség 4Q 6n 653
Nem elszámolható n 
költség [Ft]..... .................................................... ........................ .......... ..... .......
Támogatási százalék '3g0

Támogatási összeg 4Q 67i 653
Összes kifizethető 
költség (Ftj - 0
Utófinanszírozott j ............................................................. .........
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású .............................................................................................
ó ■ I »„a, KPÏ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek -i
Reszletezes bérköltségek ................ .................................... .................

Támogatást igénylő 
tevékenység neve 
Költség kategória . 
Költségtípus 
MegoáMAzes 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság........................... ........................................ ......... ..... ........................................
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek............................... .......
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei....................................
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér........... .... ...................................................... ..................................... ............................................ ....................................................................................
Utófinanszírozás . ........................................................... .......................................... .......................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Saját teljesítés........................ ....... .................................................... ........ .................................. ..................................................................
Elszámolási mod Valós költség................................ . ...............................    . .........................
Mérföldkő
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték.....
ÁFA érték  
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] ...........
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg

Összes kifizethető

138 720 
0
138 720 
il
138 720 
0
138 720
138 720

0

100

138 720

költség (Ft) - 0
ytáúuwszírozott ............. .....................................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-bérköltségek (célfeladat)

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés............  
Frnanszrrozasr mod 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege....  
Elszámolást moa

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság...................... ........................... ........................... ..........................................
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek................................. .......................... ......................... ...............................................
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás .................................... ...................
Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.................................... .................................................................................. ........... ................. .............................
t tóFnanszírozas ......... ................................ ........ ................................................................................................ .......... ...... ...... .................
Nem állami támogatás 
Saját teljesítés...................................................................... .................... ...... ........................................... .......................... .........................................................................
valós Költség ..............................

Mérföldkő 
hozzárendelése ................................ ................................... ..........................................................
Netto egységár (Ft] 28 748...................... ........................................................ ......................................................................................
Nettó egységárra >. 
jutó AFA [Ft] u .............................. ........ ...................... ........
Brutto egységár [Ftl 28 748 ................................................................................. ......................................... ...........................................
Mennyiség 1 .................................... ................................................. ................................ .................... .... .................... ...............
Nettó érték 28 748 ..............................................................................................................
ÁFA érték O
Teljes költség [Ft] 28 748 
Elszámolható költség ,a -,.a 
[Ft]....................... ..... 23 748.......................... ........................................... .................................. .............................
Nem elszámolható n 
költség [Ft] u ............................................ .............................................. ........................ .......
Támogatási százalék 1nn 
[%1 *üü
Támogatási összeg jg 748 

Összes kifizethető 
költség IFt) - 0
Utófinanszírozott i .............................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói O 
finanszírozású .....................................

KPÏ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek • 
Reszletezes............bérjárulékok (célfeladat) ..... ............................... ..................................



Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont 3; pontjában, felsorolt szórt típusú tevékenységek..........  
Költség kategória Szakmai megvalositasban közreműködő munkatársak költségéi
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás................................................
Ártámogatás Nem *lami «mogatás

Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hgzzgjgy^gtóse^ 
Netto egységár [Ft] 164 730 
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA [Ft] u
Brutto egységár 
Mennyiség 1
Nettó érték 164 730
ÁFA érték 0
Teljes költség ÍFt1164 730
Elszámolható költség 7jq

Nem elszámolható n 
költség (Ft]................. ,u...........
Támogatási százalék i 
Í%1
Támogatási összeg j
Összes kifizethető

100

164 730

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású

KPÏ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - 
bérköltségek (célfeladat)Részletezés

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés.............  
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ...................  
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft tipusu tevekenysegek 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér.......................................................................
Utófinanszírozás.................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege.....  Saiat teljesítés.......
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése '
Netto egységár [Ft] 160 438 000. . i
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA [Ft] u
Brutto egységár [Ft] 160 488 000
Mennyiség 1
Nettó érték 160 488 000
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 160 488 003
Elszámolható költség 16Q 483 Q00

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék ,nA 
[%] 100
Támogatási összeg ,6C 488 00Q

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzáilítóiO 
finanszírozású
Részletezés LP5 Család és Lakóház Mentorálás - bérköltség (előkészítés)

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 ÁFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft].................  
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermek, ó'éti Központ.............................................................................................. .........................................
Felhívás 3 1.1 pont 0) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Foglalkoztatást terhelő adók, iámlékok

JJtófingnszí^záj
Nem állami támogatás

„Saját teljesítés............................................................................... ...... .........................................................................................................................................................
Valós költség

31295 160
0
31 295 160...........................................................................................................................................................
1
31 295 160 
0
31 295 160
31 295 160

0

100

31 295 160
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 

0

költség (Ft) - SzáilítóiO 
finanszírozású
Részletezés I P5 Család és I akóház Mentorálás ■ nénámlók (előkészítés)
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÓNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3,1.1 pont Aj pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek. . _..............................  
Költség kategória Projektelőkészítés költséget
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)
Finanszírozási mód.... Utófinanszírozás ...... ... .........

Nem állami támogatás Kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Nettó egységár [Ft] 10 393 701
Nettó e^árra......  2 306 299........................................................................................................... ...........................
Brutto egységár IFtl 13 200 000
Mennyiség 1
Nettó érték 10 393 701
AFA érték 2 306 299
teljes költség [Ft] 13 200 000 
Elszámolható költség 13 200 Q00 

Nem elszámolható n 
költség [Ft].................Y....................................................................................................................................................... ...
támogatási százalék 100

Támogatási összeg i3 2C0 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású................... ............................................................................................................. .... ................................
Részletezés LP1 Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása - előkészítési, tervezési munkák

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. 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
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Ártámogatás Nem állarr,: támogatás .........

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód..... Valós költség............... .......... ........... ......... ............. ............................................................
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 2 362 205 .................................................................................................................................................

637 795

Brutto egységár [Ft] 3 000 00C....................................................................................................................... ......
Mennyiség 1
Nettó érték 2 362 205 ...........................................................................................................................
ÁFA érték....................637 795................................................................................................................. ....... .... ........ .................................................................................................................
Teljes költség
Elszámolható költség 3 Q00 ß0Q
Nem elszámolható 1 
költség [Ftl "......................................................................................
Támogatási százalék lßß

Támogatási összeg 3 000 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
U tófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású........... .......................................................................................................... ..... .......... ..... .............................................................................
RÁSzteiázés LP4 Közösségi zöldudvar program - előkészítési költségek

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória
költségtípus 
Megnevezés

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT . . .
Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Projektelőkeszites költségei....................................... .......
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Műszaki dokumentáció, (engedélyezési, kiviteli és tenderteryek, szakági tervekkel)......

Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség...................
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 12 007 874
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ft].............. 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] ...................
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
:[%]..... 
Támogatási összeg 
&s kifizethető 
költség (Ft) - 
Utofinanszirozott 
'Összes kifizethető

3 242 126
15 250 000

12 007 B74
3 242126
15 250 000
15 250 000

0

100

15 250 000

0

költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés LP3 Sérházax és bériakásbk üzemelési költségcsökxéntése • élőkeszítesi <ö:tségek



BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Projektelőkészítés költségei..........................................................................................................
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Műszaki dokumentáció (engedelyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)
Uto5rarsz;rozás..................................................................................................... .....
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Kpltség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése
Nettó egységár [Ft] 2 1ÖÖ ÓOÖ 
Nettó egységárra etl nnn jutó ÁFA ÏFtl 567 000
8zutb>-egységár 
Mennyiség 1
Nettó érték 2 100 000
ÁFA érték 567 000
Teljes költség [Ft] 2 667 000 
Elszámolható költség 2 667 0Q0 

Nem elszámolható n 
költség [Ft].................°...........................................................  ................ .............. ....................................................
Támogatási százalék 
[%] 100
Támogatási összeg 2 667 00Q 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású 
Részletezés ........... LP2 Műszakilag szükséges épületek előkészítési.költségei (tervek, engedélyek, földhivatali díjak)

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költség típus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód........Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése

Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Projektelökészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 000
Neny^arra.......1 201500

Brutto egységár [Ft] 5 651 500
Mennyiség 1
Nettó érték 4 450 000
ÁFA érték 1 201 500
Teljes költség [Ft] 5 651 500
^Elszámolható költség 5 651 500
Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg 5 651 500

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utofinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású............ ........................................................................................................................
Részletezés KP5 Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (ÇPTED) - tanulmány

Támogatást igényló..  
Tevékenység neve....  
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ftl..........................

Moraycsik Alapítvány.........................................................................
Felhívás 3.1.2 pont A), B) Ç) ■pontjában felsorolt tevékenységek.....................................
Projektelokeszites költségei..........
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tenderte-vek. szakági tervekkel).
Utófinanszírozás...............................................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség.....................................................................................................................................

472 441
127 559
600 000............................................................................................................................................
1
472 441
127 559
600 000
600 000

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg 600 000

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére - előkészítés
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Támogatást Igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve.. felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt.egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Költség kategória...... Projekteckészites költségei 
Költségtípus.............. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények
Finanszírozási mód...Utófinanszírozás...................................................................... .........................................
kitérik"'093*1’3 Nem állami támogatás
Kategória 
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség ...............
Mérföldkő 
hozzárendelése........ ................................................................................ ...............................
Netto egységár [Ft] 880 000

.................................................................................................................................
Bruttó egységár I Ft] 1 117 600
Mennyiség ;ï
Nettó értek 880 000
ÁFA érték ............... 237 600 ................ . . ........................................................
Teljes költség [Ft] 1 117 600 
Elszámolható költség * u7 600 

Nem elszámolható „ 
költség [Ft]............... w........... ............................................................ ....................................

Támogatási összeg x il7 6ű0
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású........... ..............................................................
Részletezés KP6 Kálvária tér megújítása-előkészités.

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés..........  
Finanszírozási mód.  
Állami támogatás

1 500 000
405 000
1 905 000
1
1 500 000
405 000
1 905 000
1 905 000

0

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3,1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típust teveKenysegek........................ 
Projektelökészítés költségei 
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségéi

(engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel) 
Utófinanszírozás............................................................ ......
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés .................................
Elszámolási mód.........Valós költség......... .......... ............................................................ ............................................
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ftj 
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ftj 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁEAaÁCtBjF 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatást összeg 
[Ft]......................... 
Összes kifizethető
költség (Ft) -...............0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) * Szállítóid 
finanszírozású .........
Részletezés KPS Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségével (OPTED) - tervezés

100

1 905 000

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória... 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

BUDAPEST FŐVÁROS Vili KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÓNKORMÁNYZAT . ..................
Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Projektelökeszítés költségei 
'Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
Műszaki dokumentáció lengedelyezpsí kiviteli és tandertervek. szakági tervekkel) 
Utófinanszírozás .............................................................. .......................................................... ......................................... .......................................................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód Valós, költség............................             .
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 1 800 000 

............................................................................................................................................................
Brutto egységár [Ft] 2 236 CCC ............................... .............
Mennyiség 1
Nettó érték 1800 000 ...............................................................................................................
ÁFA érték 486 000 ....................................................................................................................
Teljes költség [Ft] 2 286 000 . . ............................................ ...........................................................
Elszámolható költség 2 286 000 

Nem elszámolható A 
költség [Ft]............... ; ..........................................  ... ... ..... ...................................... ..................... .............. .................. ....
Támogatási százalék loa

Támogatási összeg 2 286 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ................................................. ....... ............................... ..................................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású .......... ...........................................................................................................
Részletezés . LP7 Speciális lakhatási pro-ektek - előkészítés; költségek ........... .........................
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Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Projektelőkészítés költségei
Közbeszerzési költségek
Közbeszerzési eljárás díja

kategória Nem a!lami ,á™gatás
Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése ' 
Netto egységár [Ft] 2 ÖOÖ OÖÖ
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftf....... 0
Brutto egységár 
Mennyiség í
Nettó értek 2 000 OÖÖ
ÁFA érték 0
Teljes költség [£jj 
Elszámolható költség 
{Ftl
Nem elszámolható 
költség [Ft].................

2 CCC CCC
2 000 000

0
Támogatási százalék
I%1
Támogatási összeg 
[ftl
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

100

2 000 000

0

költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés... .............Általános költségek- közbeszerzési e^

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

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3,1,3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek 
Projektelőkészítés költségei 
közbeszerzési költségek 
.Közbeszerzési szakértő dija Ï .
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés

Élszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 13 980 000 
Nettó egységárra , ,,4 ar,n jutó ÁFA [Ftf 3 774 600 
Brutto egységár [Ft] 17 754 600 
Mennyiség 1
Nettó érték 13 980 OÖÖ
ÁFA érték 3 774 600
Teljes költség [Ft] 17 754 600
Elszámolható költség 17 754 60Q

Nem elszámolható n 
költség [Ft]u

Támogatási összeg 17 754 600

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófínanszirozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés Általános eiökészítési költségek - közbeszerzési tanácsadás díja

Támogatást igénylő BUDA’EST -ÓVÁROS Vili, KERÜLETJÓZSEFVÁRŐSI ÖNKORMÁNYZAT...................
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Költség kategória Projekteiokeszites költségéi
költségtípus Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség.......................................................................................................................................
Megnevezés Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Allaim^mogatás Nem a"^i támogatás

Beszerzés jellege Saját teljesítés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ftl 2 089 811
Nettó egységárra n 
jjitó AFA [Ft] v
Brutto egységár [Ft] 2 089 811
Mennyiség 1
Nettó érték 2 089 811
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 2 089 811
Elszámolható költség 2 089 gn

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg 
&s kifizethető 
költség (Ft) -

100

2 089 811

Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása - előkészítés

0

0
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4500 00C 
0
4 500 000
1
4 500 000 
0
4 500 000 

4 500 000

0

100

4 500 000

O

Támogatást igénylő Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Tevékenység neve .Felhívás 3,1.1 pont B)pontjában felsorolt.szőtt típusú tevékenysége«......  ...
Kéltség kategg£ia__Projektelőkészítés költségei .................................................... ......
költségtípus Egyéb projekteiokészítéshez kapcsolódó költség
Megnevezés Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás.......... ... . ... ........ .......................................................... ........ ......................................................................................
Állami, támogatás Nem áHami támogatás
Kategória . ............................................. ............... ......................................... .........
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése........
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
áfa érrák
Teiles költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 
[Ft] ................... 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású............. ..........................................................................................
£jjj]gjgj^g^^^__^P^Munkaetó^iaci^re)integrá(ás - előkészítési költségek

Támogatást Igénylő 
Tevékenység neve . 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód.....  
Mérföldkő

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3,1,3 pontjában felsorolt kötelezően.megvalósítandó tevékenységek ............................................... ................................
Projekteíőkészítés költségei .............................................................................................................................................. ...............................
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség .............................................
Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák költségei....  
Utófinanszírozás.......... .............................................................................................................................................................................................
Nem állami támogatás 
Beszerzés............................................... ....... ................................................
Valós költség .............................................................. .................................

hozzárendelése ......................................................... .................................................... ..................................... ...... .....
Netto egységár [Ft] 975 120................................................................................ .......................................................... .............................................
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA fFtl u .................................................................................. .........................................................................
Brutto egységár [Ft] 975 120 . ....  .... ............................................... .........................................
Mennyiség 1 ...... ............................................................................ ..... .... ..... .................................
Nettó érték 975 120 ..................................................
ÁFA érték 0 .............................................................. ...... .......................................... ....
Teljes kéltség [Ft] 975 120 ............................................................................................... ................................................... ........................................................
Elszámolható költség 12q

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u .................................................................... ............................................... ...... .......................................
támogatási százalék
Támogatási összeg g?5 220

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ................................................ ....................................................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói O 
finanszírozású ...................................................................... .......... .......................
Részletezés KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása és működtetése előkészítés................................... .........

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés .......  
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási, mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóleti Központ................................... ..... ....... ..............
Felhívás 3.1.1 pont B; pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenysége«.................... ................................................. ........ .............
Projekteíőkészítés költségei ........................... ...................................................................................................... ........................
Egyéb projektélőkészítéshez kapcsolódó költség
Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése,.piackutatás szakértői hálózat építés, szakértői műhelymunkák költségei

. Utói nanszírozás ....... .... .......................................................................... ..............................................
Nem állami támogatás
Saját teljesítés
Valós költség........................................ ..... ......... ........................................................ .............. ....................................................

Netto egységár [Ft] 960 000
Nettó egységárra 
jutó ÁFA fFtl 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] .......................... 
Nem elszámolható 
költség ÍEXL— 
Támogatási százalék 
[%]...........
Támogatási összeg 
[Ftl..............................  
Összes kifizethető

259 200
1219 zaa.

960 000
259 200 
1219 200
1219 200

0

100

1 219 200

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású 
Részletezés K2 Családlátogató Mobil team /Családi konzultációs Team - előkészítés

^'1



Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek..........  
Költség kategória......Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás _ 4,,  kategória s Nem allami támogatás
Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 236 816 767

63 940 527
Brutto egységár iFtl 300 757 294
Mennyiség 1
Nettó érték 236316 767
ÁFA érték 63 940 527
Teljes költség [Ft] 300 757 294
^számolható költség 300 757 294

Nem elszámolható n 
költség IFt] u
Támogatási százalék 
[%] 100 
Támogatási összeg 300 757394
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO

Részletezés LP3 Bérházak és bérlakások üzemelési költségcsökkentése - kivitelezési költségek

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

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek

. Építéshez kapcsolódó költségek
Uto'irarszírozás ... ..................... ................................................................................
Nem állami támogatás
Közbeszerzés.......................................................................................................................  
vaios költség

hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 58 491 624
Nettó eciysécjárra i5 792 738
Bruno 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

Nem elszámolható n
költség [Ft] .............. u.
Támogatási százalék ,nn [%] 100
Támogatási összeg 74 284 362

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
ytófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés LP4 közösségi zöldudvar program' - kivitelezési költségek

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERULEn££S£EV£B,fiSlL1iiyfia|y44UXiiX_1^^
F e I h ív á s 3. ï. ï po n t Aj po n tj áb a n ^elso^lü^kgfunkgitjt^r^jjj^g^^gn^gge
Beruházáshoz kapcsolódó
Építéshez kapcsolódó költségek ■■ ■
Epilesnez Kapçsoiouo
Utófinanszírozás.............................................................................
Nem állami támogatás
Közbeszerzés
Valós költség

14 851091
69 855 130
1
55004 039
14 851 091
69 855 130

Netto egységár [Ft] 55 0Ö4 039 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA ÍFtl
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség
Nettó érték.....  
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]
mszámolható költség 69 355 130

Nem elszámolható n 
költség [Ft] ”
Támogatási százalék lnr. [%] 100
Támogatási összeg 69 855 130
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés LP2 Műszakilag szükséges épületek bontása - kivitelezési költségek
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Támogatást igényló BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve.....Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenysége« ............... 
költség kategória . Beruházáshoz kapcsolódó költségek............................................................
költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás ..........................................................................
kategórfam°9atáS Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése........  
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftj 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

293 975 300
79 373 250
373 343 250
1
293 975 000
79 373 250

Teljes költség IFtl 373 348 250
Elszámolható költség 373 34g ,53 

Nem elszámolható A 
költség [Ft]................. u..........................................................
támogatási százalék jqq

Támogatási összeg 373 343 250.............................................................................

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ........ .... ................................................ .........................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ..................................................................................... ..............................
Részletezés LP1 Önkormányzati lakóépületek komplex megújításához kapcsolódó kivitelezési költségek

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve . 
Költség kategória 
költséatíous 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mád 
Mérföldkő

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSE F VÁROSI ÓNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1,2 pont A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek................................................. ............................................................................................
Beruházáshoz kapcsolódó költségek.................................... ........................................................... ...........................................................................................
Építéshez kapcsolódó költségek ..............................................................................   . ......
Építéshez kapcsolódó költségek ...... ......................................................
Utófinanszírozás............................................. ... ...... ... .................................................... ............... ....... ..........
Nem állami támogatás 
Beszerzés.................................................................................. ...............................................................
Valós költség ......................................................................................................................

hozzárendelése ............................................................. ......
Netto egységár [Ft] 21 876 492 ............................................................................................. ......................................................... ............................................................................

3 906 653.................................................................. ........................................................................ .................................................. ........ .................

Brutto egységár [Ft] 27 783 145 ......... ........................................................... ............................................... ......................
Mennyiség ................ 1 .... ......... ................................................ ............................. ....................
Nettó érték 21 876 492 ............................................................................... ..........
ÁFA érték 5 906 653 ....................................................................
teljes .költség [Ft] 27 783 145........... ............. .............................................................................. .... ...................................................  .............................................................................
Elszámolható költség 27 753 145 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u........................ ................................................................... ... .......................................... ..... ..................................................................
Támogatást százalék 100 

Támogatási összeg 27 783 145 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású .............................................................................. .. ................................................  ............. ....................... ........... ..... .

FP5 Közösségi és szociális mosoda-kivitelezés.................. ..................................................... .......

BUDAPEST FŐVÁROS VII:. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ... ........ ’
Felhívás 3,1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó, tevékenységek................................. .......................................................................................
Beruházáshoz kapcsolódó Költségek......................................................................................................... ..... .....................................................................................
Építéshez kapcsolódó költségék 
Építéshez kapcsolódó költségek............. ........................................................................... ............................................................. ...............................
Utófinanszírozás.......................................... ...... ....................................................................................................................................... .......... .........................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség.............................................................................. ................................................................. ...............................................................
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 23 052 659 
Nettó egységárra 670421ajutÓAFA[£Jl 6224418 ..................................................................... .. ...................................
Brutto egységár [Ft] 29 276 877 
Mennyiség 1
Nettó érték 23 052 659 ................................................................................ .............................................................
ÁFA érték 6224 218 ...................................................................
teljes költség [Ft] 29 276 877 ....... ........ ......................................................
Elszámolható költség 2g 37g 377 

Nem elszámolható A 
költség[Ft| “ ................................................................... ..... .........................................................................................
Támogatási százalék 100 

Támogatási összeg 29276 877 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ...... .............................................. .....  .................................................... .........................................................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállító« 0 
finanszírozású .................................................................................. ................................................... ... ... ..........
Részletezés _____ji££j<ákáíÍáJiáU2É9újítása-kívite!ezés .........................................................................................

Részletezés

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória...  
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÓNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
Költségkategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás „__ 4»___ -x____—kategória Ne a a tam°9ata5
Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 30 383 070 
Nettó egységárra o jutó ÁFA [Ftf 8 365 430
Brutto egységár [Ftl 39 348 500 
Mennyiség í
Nettó érték 30 983 070
ÁFA érték 8 365 430
Teljes költség [Ft] 39 348 500 
Elszámolható költség 39 348 500 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 
[%] 100 
Támogatási összeg 3934B500 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozás}^ 
készletezés KP5 Bűnmegelőzés, a környezettervezés segítségévelJC^^DLíáfiílááLááÖÍÍáíái—

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

Moravcsik Alapítvány
Felhívás 3,1,2 pont A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Utófinanszírozás.....................................................................................
Nem állami támogatás

Elszámolási mód 
Mérföldkő

Valós költség

hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 13 385 827
Nettó egységárra3 6I4 ,73

Brutto egységár [Ft] 17 000 000
Mennyiség 1
Nettó érték 13 385 827
ÁFA érték 3 614 773
teljes költség [Ft] 17 ÖÖÖ ÓOÖ
Elszámolható költség 17 000 000

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék i 
[%] 
Támogatási összeg

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott i 
Összes kifizethető

1100

17 000 000

költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére - kivitelezéshez kapcsolódó költségek

0

0

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

luto AFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség

'BUDAPESTFŐVÁROS Vili. KERÜLETJÓZSEFVÁROSI ÔNKORMÀNVZAT 'j 
Felhívás 3,1,1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
Építéshez kapcsolódó költségek 
Építéshez kapcsolódó költségek 
Utofnanszírozás................................................. ......
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Közbeszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] -29 830 003
M-w« g o54 ioi

37 884 104.....................................................  
1 
29 830 003 
8 054 101 
37 884 Ï04 

37 884 104
Nem elszámolható n 
kálXaég [Ft] u
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg 37 884 104
Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású...........
Részletezés LP7 Speciális lakhatási projektek - kivitelezési költségek
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Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofil, Zártkörűen Működő Részvénytársaság.................................................................. .........
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B). pontjában felsorolt szóit típusú tevékenységek....................................................................... ............................................................
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek ................................................................................................
költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás.......... ........    .... ...
kateg0rfa”°9atiS Nem állami támo9atás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése........ .................... ............................................................................
Netto egységár [Ft] 268 870 
Nettó egységárra 
jufcÜEifFt] 72393 ................................................................... ..............
Rruttra ocvséoár ÍFtl 341465 ................................................................................... ........... ............ ........ ...... ............

1 
268 870 
72 595 .
341465

341465 

0Költség irci ......................... . ............................................................ ..... ..  .... .................................
Támogatási százalék jQ0

Támogatási összeg 341465
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott .........................................................  ....................... ...... ....................................... ..........
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzáilítóiO 
finanszírozású .................................................................................................... ...... ........
_ . . , kpi / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek:
Keszietezes _ es2közbeszerzés Programokhoz felhasznált eszközök beszerzése: fánksútő, piknik kosár, felfújható ugralóvár, stb.................

Mennyiség 
Nettó érték................  
ÁFA érték....................  
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
ÍFtl 
Nem elszámolható

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ...................  
Felhívás 3.1.1 pont B1 pontjában felsorpjt.szpft típusú tevékenységek 
Beruházáshoz kapcsolódó' költségek
'Eszközbeszerzés költségei

Financyírnrási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

Eszközbeszerzés költségei
Utófinanszírozás 
Nem állami támogatás
.Közbeszerzés 
Valós költség ..............

39370 079
10 629 921
50 000 000 
1
39 370 079
10 629 921
50 000 000Teljes költség [Ft] 

Elszámolható költség 50 000 0Q0

Nem elszámolható 
költség [Ft]
Támogatási százalék jqö

Támogatási összeg i50 000 000 .......................................................................................

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott....... 
Összes kifizethető 
költség {Ft) - SzáilítóiO 
finanszírozású
Részletezés LP5 Család és Lakóház Mentorálás - motivációs csomagok eszközkőltségei

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege..  
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont 0) pontjában felsorolt szóit típusú tevékenységek........ 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek.....
Eszközbeszerzés költségei........................................................................
Eszközbeszerzés költségei.................................................................... ......... ...............

.Utófinanszírozás...................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés............... ......... .........
Valós költség

Uottn agysájár [Ft] 33 063 .............................................................................
Nettó egységárra 0 Q,7JutóÁFAíFt] 8 927
Brutto egységár ÍFtl 41990 
Mennyiség ................ 1............................................ ...........................
Nettó érték 33 063
ÁFA érték................ 8 927
Teljes költség [Ft] 41 990
Elszámolható költség $$$
Nem elszámolható 
költség [Ftl 
"Támogatási százalék 
[%]
Támogatási összeg 
mi.....  ........
Összes kifizethető

0

100

41 990

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető
költség (Ft) - SzáilítóiO 
finanszírozású ..........................................
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás - eszközbeszerzés
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Támogatást igényfő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenységek 
költség kategória Beruházáshoz kapcsúlúdiüaliségek
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 

támogatás ' 'Nem áhamj tàmûgatàs...................................................................................................................................................
Keit eWorld 
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése_____ _________________________________________________________________________________________________
Netto egységár [Ft] 0 
Nettó egységárra n
jutó AFA [Ft] u
Brutto egységár [Ft] 0 
Mennyiség 1
Nettó érték 0
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 0
Elszámolható költség n [Ft] V 0
Nem elszámolható n
költség FFti u
Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg g 
&s kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Reszletezes KP3 Problemaonentalt közösségi rendeszet kialakítása • eszkozbeszerzes

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

Józsefváros Közösségéiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felhívás.3.1,1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Beruházáshoz, kapcsolódó költségek 
Eszközbeszerzés költségei 
Eszközbeszerzés költségei........................................................................................................................................................................................................................ 
Utófinanszírozás..............................................................................................................................................................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés....................................................................................................

Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár (Ftj 15 189
Nettó egységárra . ,M
jutó ÁFA (Ftj4 W1.................................................................................................................................................................................................................... 
Brutto egységár [Ftj 19 290
Mennyiség 1
Nettó érték 15 189
ÁFA érték . 4 101
Teljes költség [Ft] 19 290
Elszámolható költség 290
Nem elszámolható n
költség [Ft] u
Támogatási százalék

Támogatási összeg 19290
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói Û 
finangzírogásj^^^^^—__________ 
RÁcTintarác FP3 / Egészségtudatos életmód programsorozat - eszközbeszerzés Egészségtudatos életmód programsorozat megvalósításához fa futóbiciklr
nesziecezes beszerzése a biciklizés ösztönzéséhez.

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 ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
blennyiseg 
Nettó érték................  
ÁFA érték
Teljes költség [Ft]

BUDAPEST FŐVÁROS Vili KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁN YZAT 
Felhívás 3.1.2 pont A), B) C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Eszközbeszerzés költségei.................................................................................
.Utófinanszírozás..........................  . ............................ ................
Nem állami támoaatás
.Beszerzés...................................................
Valós költség ... ....... ...................... .....................................................................

2 210010
596 702
2 806 712

2 210 010
596 702
2 806 712

Elszámolható költség 2 gQ6 n2

Nem elszámolható n 
költséa IFtl °
Támogatási százalék jqq

Támogatási összeg 2 306 712

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés FP5 Közösségi és szociális mosoda-eszközbeszerzés
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Támogatást igénylő Moravcsik Alapítvány
Tevékenység neve Felhívás 3.1.2 pont A), B) Cj pontjában felsorolt tevékenységek 
költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek ..............
Költségtípus Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód....Utófinanszírozás .......... .............................
Állami támogatás N állami támogatás
kategória ..............................
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
RfUtta egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

Valós költség

1639 764
442 736
2 082 500

1 639 764
442 736

Teljes költség [Ft] 2 082 500
Elszámolható költség 2 Qgn 50Q

Nem elszámolható » 
költség [Ft]....,V..............
támogatási százalék < 
[%]
Támogatási összeg 
[Ft]   
Összes kifizethető 
költség (Ft) - '
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

100

2 082 500

0

költség {Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású .......................................................................................
Részletezés FP4 Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére - eszközbeszerzes

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Beruházáshoz kapcsolódó költségek.....  .................................... .......................
Immateriáiis javak beszerzése............................................................................... ............
Szoftver cekerüiési értéke 
Utófinanszírozás .......................................................

Nem állami támogatás
Beszerzés ................................................... .......................
Valós.költség................................................ ......................................... ..................................

Netto egységár [Ft] 3 865 000

........ 1043550...........
Brutto egységár [Ft] 4 908 550
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

3 865 000
1 043 550
4908 550

Elszámolható költség 4 908 S50 

Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék

Támogatási összeg 
[Ft]................... ........
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
y tófinanszírozott

4 908 550

0

Összes kifizethető 
költség,(Ft) - SzállítóiO
finanszírozású 
Részletezés KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása és működtetése segélyhívó rendszer

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória...  
költségtípus 
Megnevezés............. 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT i 
Felhívás 31.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek 
Szakma, tevekenysegekhez kapcsolódó szolgáltatásokköltségei.... .....................
Műszaki jellegű szolga itatások költségéi....................................
Egyéb mérnöki szakértő! aijak. .............................................. .........................................
LtófmanszYozás........................... ................................................. .................................
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség................................................ ........................................... .......................

Netto egységár [Ft] 4 000 000 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA lpt1
Bruttó egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték......
ÁFA érték

1 080 000
5 080 000

4 000 000
Ï 080 000
5 080 000Teljes költség [Ft] 

Elszámolható költség 5 08q ooq

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
Ï%1 
Támogatási összeg 
[Ft]............... ..........
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

0

100

5 080 000

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású 
Részletezés ....LP3 Bérházák és bérlakások üzemelési költségcsökkentése - szakvélemény,'szakértői dijak

í
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont A) pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek................................................................................... ...................
KAn-sán kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások kéltségei
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak
Finajts^írozásirriód Utófinanszírozás
Állami ^nógatás Nem áfiami támogatás
Kdlcyuria 
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése.
Netto egységár [Ft] 4 4CC ÓÖÖ 

.........................
Brutto egységár
Mennyiség 1
Nettó értek 4 400 000
ÁFA érték 1 188 000
Teljes költség [Ft] 5 533 000
Elszamolhato költseg 5 533 00Q

Nem elszámolható n
költség. [Ft]................ ,7.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Támogatási százalék lnn 
[%] luy
Támogatási összeg 5 58g 0Q0
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft), - Szá Ilitől 0 
■finanszírozású ...... ......................................................................................................................................................................................................................
Részletezés .............. LPÍ Őnko-máryzatí lakóépületek komplex közösségi megújítása - szakvélemények, egyéb szakértő, díjak.................................. .....

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód........ Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1.2 pont D| alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Egyéb mérnöki szakértői díjak
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 000 000
«enóe^árra 540 000 
- '• ' ' "•] 2 540 000Brutto egységár [Ft]
Mennyiség 
Nettó érték................
ÁFA érték !
Teljes költség [Ft]......  
Elszamoinato Konseg • 
[Ft]
Nem elszámolható , 
költség [Ft]
Támogatási százalék ■ 
[%]
Támogatási összeg
Összes kifizethető

2 000 ÓÖÖ 
540 000
2 540 000
2 540 000

0

100

2 540 000

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói0
finanszírozású
Részletezés KP6 kálvária tér megújítása-Műszak jellegű szolgáltatás

• Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS VFI. KERÜLET,ÓZ5E=VÁROSI ÖNKCP.MÁHYZAT
Felhívás 3.1.2 pont D) alpontban felsorolt egyéb kapcsolódó tevékenységek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgaltatasok költségei
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Egyéb mérnöki szakértői díjak
Utofnanszírozás

kátegóría " Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség

Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 1 500 000
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ftl
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték
Teljes költség [Ft]

405 000
1 '905 Ó ÖÖ"

1 500 000
405 000
1 905 000

Elszámolható költség x 000 

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 1 905 C.M 
SSzes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség {Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés LP4 Közösségi zöldudvar program - szakvélemény és szakértői díjak
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont aj pontjában felsorolt.lakófunkciót erősítő tevékenységeK 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei........................
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségéi.......................................
Megnevezés Egyéb mérnöki szakértői díjak
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás Nem áiiam, támogat:as
Kâce^oro 
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése .......................................................................................................................
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár (Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték

4 COO CCC
1 080 000
S 080 000 
1
4 000 000
1 080 000

Teljes költség [Ft] 5 080 000
Elszámolható költség 5 080 00Q
Nem elszámolható n 
költség [Ft] y..............
támogatási százalék j00 

Támogatási összeg 5 08Q 0Q0
Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott .........
Összes kifizethető
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású ...................................................................
Részletezés LP2 Műszakilag szükséges épületek bontása • szakvélemény, szakértői díj

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód.....  
Mérföldkő 
hozzárendelése

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1,2 pont A), 8) C) pontjában felsorolt tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
Egyéb mérnöki szakértői díjak......................................
Utófinanszírozás..................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés ...........................................................................................
Valós költség.............................................................................................. ...........

Netto egységár [Ft] 200 000 ........................................................................................

...................................................................... ..........
Brutto egységár [Ft] 254 000 ............
Mennyiség ................1
Nettó érték 200 000 ......................................................
ÁFA árték 54 000
Telles költség [Ft] 254 000
Elszámolható költség 254 qqq

Nem elszámolható n
költség [Ft] y ... ....... ... ........... ..............................................
támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 254 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés FP5 Közösségi és szociális mosoda-műszaki jellegű szglaaltatás

Támogatást igénylő..  
Tevékenység neve....  
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés.......  
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
int« apa [Eif 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft].............................  
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] ... ......... 
Támogatási összeg 
[Ft] 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
utáíiaaBAziíúAPtt

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLŐT JÓZSEFVÁROS! ÓNKORMÁNYZAT ..
Felhívás 11.1 pont AJ pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek
Szakmai tevekenysegekhez kapcsolódó szolgaltatasok költségéi
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
Egyéb mérnöki szakértői díjak ........ ...................................................
Ltótmansz rozás......................................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költőén

500 000
135 000
635 000 
1
500 non
135 000
635 000
635 000

0

■100

635 000

0

Összes kifizethető
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású ................................................................
Részletezés LP7 Speciális lakhatási projektek - szakvélemény, szakértői díjak



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT . 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek. 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
képzéshez kapcsolódó köitspoek

Megnevezés Képzés költsége résztvevőnként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás Nem állami támogatás........................................................
KaCSgOrid
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése_____ ______________________________________________
Netto egységár [Ft] 990 ÖÖÖ
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA fFtl u
Brutto egységár fFtl 990 000
Mennyiség 1
Nettó érték 990 000
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 990 ÖÖÖ
Elszámolható költség 990 000

Nem elszámolható n 
költség fFtl u
Támogatási százalék ,nn [%] 100 
Támogatási összeg 990 000
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású

LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési 
Részletezés programok - kapcsolódó szolgáltatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei -Képzéshez kapcsolódó költségek -

képzés költsége résztvevőnként

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vilii KERÜLET IŐZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 pont Bj pontjában felsorolt szóit típusú tevékenységek 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus _£éMÉSÍifiikapcsolódó
Megnevezés képzés költsége résztvevőnként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
Beszerzés jeilege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft]... 4 325 303..............................................................................................................................................................................................................
Nettó egységárra n 
jutó ÁFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 4 826 ÖÖÖ
Mennyiség 1.................................................................................................................
Nettó érték 4 826 ÖÖO
ÁFA érték....................Ö..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Teljes költség [Ft] 4 826 000
Elszámolható költség 4 326 000

Nem elszámolható „ 
költség [Ft] °
Támogatási százalék lnn [%]....................................100.................................................. 
Támogatási összeg 4 a26 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott i 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés KP3 Prpbiérnaprientájt közösségi rendészet kialakítása • közösségi rendészek képzése

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus............ 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés ielleoe

Józsefváros Közösségéiért Nonprofit Zártkörűen Mukodo Reszvenytarsasag 
Felhívás 3.1.1 pont Bj pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai teveKenysegexnez Kapcsoiooo szoigaitatasoK Költségéi 
Marketing, kommunikációs szoláltatások költségei............................................ 
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
Utófinanszírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés...................................................................................................................... ..

Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése... ....... . .................
Netto egységár [Ft] 169 760
Nettó egységárra a,- .........................................................................................................jutó APA [Ft] 45 835
Brutto egységár [Ft] 215 595
Mennyiség 1
Nettó érték 169 760
ÁFA érték 45 835
Teije&Jcottâég fFt) ztssós__________
Elszámolható költség 213 595

Nem elszámolható n 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 11V, 
[%1 100
Támogatási összeg 2j3 393

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítóit) 
finanszírozású
Részletezés FP2 ! Képzések - Mentor-tanoda, Infoklub, Lurkó Kuckó. Sziporka Szombat, szórólapok, plakátok, kommunikációs költségek A képzések
neszieiezes népszerűsítéséhez, illetve az akcióterületi lakosok informálásához elengedhetetlenek a kommunikációs eszközök gyártása és terjesztése
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Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1.1 port 3j pontjában felsorolt.szóit típusú tevékenységek.....  
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő

Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek 
Utófinanszírozás ...................... .................................................................. ..... .. ....................................
Nem állami támogatás
Beszerzés .........
Valós költség

hozzárendelése *..............
Netto egységár [Ft] 312 055
Nettó egységárra iu«« jutó AFA [Ft] 84 255
Brutto eavséoár [Ft] 396 310 
Mennyiség 1
Nettó értek 312 055
ÁFA érték..........  84 255
Teljes költség LFtj 396 310
Elszámolható költség 3gg 310
Nem elszámolható „ 
költség [Ft].......  0............
Támogatási százalék 3q0
Támogatási összeg 396 310

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítóin 
finanszírozású ............................ ....................... ................................

kPÍ/ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek: 
Készletezés „ catering Programokhoz, a célterület fakosság számára étel-ital biztosítása. ...........

TámogatÁSXJgénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő

BUDAPEST'ÚJÓaCS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROS! ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek ..........................
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei ...................................
'Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún.„catering'’ költségek, reprezentációs költségek ........ ........................................
.Utófinanszírozás ........ ....... ............................... ......................................
Nem állami támogatás 
Beszerzés .......................................................... .............................................. ................... ...................................................... .......................... ........................................
Valós költség............ ............................ ........ ........................................... .................................. ........................ ........................................  

hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 282 915

76 387
Brutto egységár [Ft] 359 302
Mennyiség 1
Nettó értek 282 915
ÁFAérték 76 387
Teljes költség [Ft) 359 302 
Elszámolható költség 359 302

Nem elszámolható iA 
költség [Ft] u
Támogatási százalék 1Q0

Támogatási összeg J59 3Q2
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítót 0 
finanszírozású

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

szolgáltatások költségei rendezvényszervezés, kapcsolódó eílátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségé*

Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve.....Felhívás 3.1.1 pont Bj pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek. ......  
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés .......... Marketingeszközök fejlesztése
Finanszírozási mód Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
Beszerzés ielleae Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség .........................................
Mérföldkő
■hozzárendelése......... .......................... ................................... .................................... ................

20 742
97 565 
1
76 823
20 742
97 565
97 565

0

100

97 565

0

Netto egységár [Ft] 76 823 
Nettó egységárra 
jutó AFA (Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség......  
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
IFt].............................
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
I%] 
Támogatást összeg 
®zes kifizethető 

Költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás.- speciális állásbörze,.pály.aor.ertációs-es.szakmavál.asztó börze-marketing.



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
SáJtSÉg kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szőtt típusú tevékenységek..........................................  
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei...................................................  
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
Utófinanszírozás............................................... ............... ................................................... ................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 59 060
Nettó egységárra 1!Q,-
jutÓAFA[Ftí 15 946
Brutto egységár IFtl 75 006
Mennyiség 1
Nettó érték 59 060
áfa érték 15 946
Teljes költség [Ft] 75 006
Elszámolható költség 75 0Q6
Nem elszámolható n 
költség [Ft].................Y ...... ..... .................................... ....................... .... .................................................
Támogatási százalék t%] 100
Támogatási összeg 75 006

Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ; 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0

Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (egyéb kommunikációs költség)

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

Józsefváros közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek................. 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek 
Utófinanszírozás............... ....... .................... ..............................................
Nem állami támogatás

ElszáQwJáÁuBÚli 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Valós költség

Netto egységár [Ft] 607 717' ' .............
Nettó egységárra nn, jutó AFA [Ftf 164 083
Brutto egységár [Ft] 771 800
Mennyiség 1
Nettó érték 607 717
ÁFA érték 164 083
Teljes költség [Ft] 771 300.............................
Elszámolható költség 771 g00

Nem elszámolható n
költség [Ft] u
támogatási százalék 1AAf%l 100
Támogatási összeg 771 800

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszícozású
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (rejintegrálás • speciális állásbörze, pályaorientációs-és szakmaválasztó bőrze-catering

Támogatást igénylő 
tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód
Mérföldkő

.Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működó Részvénytársaság 
Felhívás 3 1.1 pont 3} pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgaltatasok költségéi 
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei...................................................
Utófinanszírozás...............................................
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség

hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
(Ftl

44630
12 050
56 680 
1
44 630
12 050
56 680
56 680

Nem elszámolható A 
iáltség [Ft] u
Támogatási százalék i100

Támogatási összeg -s 68Q

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés ...............F31 Munkaerő-piaci (rejintegrálás - speciális állásbörze, oálvaorientációs-és szakmáválasztó börze-egyéb kommunikáció
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Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

Támogatást igénylő Józsefváros Közössegeiéit Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság . ........................... ........................... .....................
Felívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek.... ....................................... ........................................................ ................ ..................
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei ................ .......................................................................... I
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek   
utófinaaszítúzás ............... ....................................................................
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés ..............................
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése .......................................................................... .........................
Netto egységár [Ft] 311 564
Nettó egységárra na 177 jutó AFÄ [FtJ............. ö4 tzz .............................. .. ................................................................. ......
Bruttó eavséaár ÍFtl 395 686 ... .............................. .....................
Mennyiség 1
Nettó érték 311 564
ÁFA érték....................84 122 ............................................................................. .................... ....................................
Tnlj«<5 kAltgén ÍFtl 395 686 ...... ...................................................................... ......... ....................................
Elszámolható költség 395 686 

Nem elszámolható n 
költség [ÇJ] ..................
Támogatási százalék 
I%J 1 W .................... ............... ........................ ............................
Támogatási összeg 395 686 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott .................................... ........................ ........................ ........... .........
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású ....... .................... ............................ ........................................................................
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (reprezentációs költség).............. .........................................................................

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 ÁFA FFtT 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
teljes költség [Ft]

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek 
Utófinanszírozás.............................. ..................................... .............. .....................
Nem állami támogatás
Beszorvés .........................

. Valçs költség..............  ................................... ....................................

393 701
106 299
500 000 
1
393 701
106 299
500 000

Ehszámolható költség 500 Q00

Nem elszámolható 
költség [Ft]....

Támogatási százalék

Támogatási összeg 500 000

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO
finanszírozású

Részletezés
FP1 Munkaerő-piaci (re)integráiás - szolgáltatás-rendezvények reprezentációs költségei Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó 
szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún, „catering' 
költségek, reprezentációs költségek................................................. ............. ................................ .................................. .............................. ......................

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET„ÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek

Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei...................  ........................
Megnevezés Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória.......  
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése.....  
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség................  
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]

Utófinanszírozás
Nem állami támogatás 
Beszerzés
Valós költség........

1 571 646 
424 344 
.il 995 990

1 571 646
424 344
1 995 990

Elszámolható költség j 995 99ű

Nem elszámolható n 
költség [FtJ v
Támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 
W........................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott

1 995 990

Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása -catering

0

0



Támogatást Igénylő JózsfiúáttiÁűZÖSségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1. 1 pont 3) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek ........................ 
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering" költségek, reprezentációs költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
ÄÄ"*0* Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolást mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 25 517
Nettó egységárra aRg jutó AFA[Ftl........  6 3By.............................................................
Brutto egységár fFt! 32 406
Mennyiség i
Nettó érték 25 517
ÁFAérték........ 6 339..................
Teljes költség [Ft] 32 406.................
Elszámolható költség 32 406

Nem elszámolható n 
költség [Ft].................u.................................................................................... .................................. .....
Támogatási százalék 1Q0

Támogatási összeg 32 406 
összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
UtóHnanszirozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ........ .......... ............... ......................
Részletezés FP2 / Kéozések - Mentor • Sziporka szombat élelmiszer (uzsonnához)

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költség típus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás
kategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felhívás 3,1,1pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek.......... 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Egyéb szolgáltatási költségek
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 
Utófinanszírozás .... .....................................................
Nem állami támogatás

Mérföldkő 
hozzárendelése '
Netto egységár [Ft] 47 873
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]12 92 7 
Brutto egységár [Ft] 60 805
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [FtJ

47 873
12 927
60 305

Elszámolható költség 60 805
Nem elszámolható 
költség fFtl
Támogatási százalék

Támogatási összeg 60 305

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ;
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezés KPÏ / Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi mimprojektek 

- hatósági díjak Rendezvények során felhasznált zenei művek után hatósági dijat kell fizetnünk.

0

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés........  
Finanszírozási mod 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ...........
Felhívás 3.1.1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatási költségek
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek.................
Utófinanszírozás.....................................................................................................
Nem állami támogatás
Beszerzés............................. ....................................................................................
Valós költség............................................................................................................

Nettó egységár [Ft] 21 610 473...................... .........................
Nettó egységárra conaan? jutÓAFA[Ftf 5 834 827
Brutto egységár [Ft] 27 445 300...........................
Mennyiség l
Nettó érték 21 610 473
ÁFAérték 5 834 827
Teljes költség [Ft] 27 445 300
Elszámolható költség 22 445 300

Nem elszámolható n 
költség [Ft] “
Támogatási százalék 100

Támogatási összeg 27 445 300

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott...... ................................................................................... .
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású
Részletezéá^^-^^ ÍP5 Család és Lakóház Mentorálás - kapcsolódó szolgáltatások
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Tevékenységjjeve Felhívás 3.1.1 pont Aj pontjában felsorolt lakófunkciót erősítő tevékenységek,
költség kategória...... Szakmai tevékenységekhez kapcspióaó szolgálta^ költségei.......................... 
költségtípus................Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek ...................
Finanszírozási mód utófinanszírozás ....... ................

Nem állami cárT109aras
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség .........
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ftl 560 500

151335....................................................... ...........................
Brutto egységár íFtl ,711 835 ................
Mennyiség 1
Nettó érték 560 500
ÁFA érték 151 335 ....................... ........................... ..............
Teljes-költség [Ftl 711835 .......
Elszámolható kéltség 711 335 

Nem elszámolható « 
költség [Ft].....  .................. .................................. .................... ................
Támogatási százalék j00

Támogatási összeg 711 835
Összes kifizethető 
költség (Ft) - O
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású............ .................................................... .................... .............
^ggjlgjggés_^__^_LP2 Műszakilag szükséges épületek bontása - költöztetési díjak

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód.....  
Mérföldkő 
hozzárendelése

józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ....................................
Felhívás 3.1,1 pont B) pontjában felsorolt szórt típusú tevékenységek .............................................................................................. .................................. .....
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségé!......................................... ......................... ........................................ ...............................
Egyéb szolgáltatási költségek .......................................... .................
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek..............  ....... ............................
Utófinanszírozás ............................... ............................ ...
Nem állami támogatás 
közbeszerzés ............ ......................................................... ...... ..................................................... .............................

.Valós költség.................................................................................  ................................................. .... .......................... ................ ........................................

Netto egységár [Ft] 22 872 401 ................................ ..........................
^1^"” S”5 5“..............................................................................................................................................................................................................
Brutto egységár [Ftl 29 047 .949............................. .......... .................  ................. ........ .................. .............
Mennyiség 1 ......... ......................................... .......................
Nettó értek 22 872 401...................... . ................... ........................

’ÁFA érték 6 175 548 .................................................... ........................
Teljes költség [Ft]... 29 047 949 ' ................................................................... ................... ........................................ ................................... .....................
Elszámolható költség 2g 047 94g

Nem elszámolható n 
költség [Ftl ...........■ ................... .... ...... ................................. ................................ ................. ................ ............................ ..... .....................
Támogatási százalék lnn
'[%] 1ÜU
Támogatási összeg 29 047 949
Összes kifizethető
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású ....................
Részletezés K2 Családlátogató Mobil Team /Családi Konzultációs Team - szolgáltatások

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

975 008
29 194 333 
1
28 219 325
975 008
29 194 333

BUDAPEST FŐVÁROS Vili, KERÜ LET JÓZSEF VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ...................... ..........................................................
Felhívás 3.1,3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek.............................................................................. ......................................
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei.................
Egyéb szolgáltatási költségek 
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek........... ................ ................................ ................... ..............................................................
Utófinanszírozás ........... ...................... ...........
Nem állami támogatás

Beszerzés jellege Beszerzés 
Elszámolási mód ....Valós költség.........................           . ...............................
Mérföldkő 
hozzárendelése 7 .......................... . ................... ...........
Netto egységár [Ft] 28 219 325 
Nettó egységárra 
jutó ÁFA ÍFtf 
Brutto egységár [Ftj 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség 39 194 333
Nem elszámolható n 
költség [Ft] "............... .. ....................... ........................ .............................................. ...................................... ...................... ...... ................................
Támogatási százalék

Támogatási összeg 29 194 333
Ses kifizethető 
iköltség (Ft) - 0
Utófinanszírozott .............. ..................... ................. .......... ................................. .....................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállítóiO 
finanszírozású ... ........... ........................................................................................................

. KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása • szolgáltatás Tárgyi adómentes tevékenység, kivéve "Simon és Simon" Kft. számlája:
Keszierezes....................168 SlSFt ÁRA tana-om, Publlcus Kft. szenocese: 806 409Ft APA tartalom...... ...................................... .................................... ......................



Támogatást igénylő 
Tevékenység neve.. 
költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás

BUDAPEST FŐVÁROS V«l. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1.1 pont BJ. pontjában felsomlLszpft típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Egyéb szolgáltatási költségek
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
Utófinans zírozás
Nem állami támogatás
Beszerzés

kategória 
Beszerzés jellege _____ --
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 2 645 310 
säst ■
Brutto egységár [Ft] 3 <44
Mennyiség 1
Nettó érték 2 645 310
AFA érték 714 734
Teljes költség fFt] 3 359 544
Elszámolható költség j 544

Nem elszámolható n 
kóttsén IF« v
Támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg 
[ftl
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető

3 359 544

költség (Ft) - SzállitóiO
finanszírozású 
Részletezés LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési 

programok • kapcsolódó szolgaltatások-Lakhatással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás

Támogatást ioénvlő BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 1O7SFFVÁRÖSI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés.......... Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek.
Finanszírozási mód Utófinanszírozás 
Ártámogatás Nem állami támogatás........................................................................................................

Beszerzés jellege Beszerzés.......................... .................................................
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] . 5 579 433
Nettó egységárra 
jutó AFA [Ftf 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft].........................

1 506 447
7 085 880 
1
5 579 433 
1 506 447
7 085 880
7 085 880

Nem elszámolható 
költség [Ft]
Támogatási százalék 100
I%1
látogatási összeg 7 085 880 

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
U tófinanszírozott ...
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállitóiO 
finanszírozású
Részletezés KP4 Szomszédok Egymásért Mozgalom - kialakítása és működtetése szolgáltatás

0

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
ElSZámOlási mód 
Mérföldkő 
hozzarendelese
Netto egységár [Ft] 1 135 260 
Nettó egységárra , Rfi7 jutó AFA [Ft] 134 SbZ
Brutto egységár [Ftl 1 270 122

BUDAPEST FŐVÁROS VIH. KERÙLÉTjÓZSEFVAROSi ÖNKORMÁNYZAT 
Felhívás 3.1,1 pont 8) pontjában felsorolt szóit típusú tevékenységek 
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
Egyéb szolgáltatási költségek
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges, szolgáltatási költségek............... 
Utófinanszírozás............ ................................................... .................................
Nem állami támogatás
Reszerzés
Valós költség

Mennyiség Nettó érték 
ÁFA érték

1 135 260
134 862

Teljes költség [Ft] 1 270 122
Elszámolható költség j 270

Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%1 
Támogatási ősszeg

100

1 270 122

0

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - SzállitóiO 
finanszírozású

Részletezés
LP6 Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzekenyitési 
programok - kapcsolódó szolgaitatások Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatási költségek 

^gyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek
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Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve . Felhívás 3.1.1 pont B) pontjábanfelsorolt szóit típusú tevékenységek......... 
Költség kategória...... Szakma, tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei..... ...............
költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, iííetékek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás ...............................................
Állami támogatás Nem á!!ami támogatás
KáCeyOrta ............... ................ ..................... ........................... ..........
Beszerzés jellege Beszerzés ......................
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése .............................. .................................................... ..... .
Netto egységár [Ft] 31375 
Nettó egységár, 
jutó AFA [Ftj 8 471

39 R46.........
1
31375
8 471
39 846

39 846

0

Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó értek 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható 
költség [Ft]...................... .......................................................................................
Támogatási százalék [%] 100 ......  
Támogatási összeg 39 846 
^zes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszirozott ...... ...............
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású ..... ............ ...................................
jj^jjjgjjjjgj^^^^^^^P^ggá^áéatudat^^jgtmód^rogramsorozat - szolgáltatás (hatósági díj)

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
Költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód 
Állami támogatás 
kategória 
Beszerzés jellege 
Elszámolási mód 
Mérföldkő 
hozzárendelése 
Netto egységár [Ft] 
Nettó egységárra

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Felhívás 3.1,1 pont B) pontjában felsorolt szoft típusú tevékenységek.......... ..................... ................... .................. .........................................
Szakma, tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei................... ..................
Egyéb szolgáltatási költségek ......................................
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek ....................
Utófinanszírozás............................ ........ .............. .... ........................... ...... .................................. ..... .....................  ........................................
Nem állami támogatás 
Beszerzés ........................... .............................. .................................. . ...............
Valós költség ... .......... ......................................................................... .........

39 630 513 . .
10 700 238

Brutto egységár [Ft] 50 330 751 ................... ......... ................ .... ...................... ...... ........................ ..... ....................... ..........
Mennyiség 1 .......... . ...........
Nettó érték 39 630513 ................. ...... ................. .........................
ÁFA érték 10 700 238 ....... ...............................................
Teljes költség [Ft] 50 330 751 ................................................................................... ...................................
Elszámolható költség 50 330 751 

Nem elszámolható n 
költség [Ft]...............?........................... ............ ...................................... .... ............... ..... ............ .............
Támogatási százalék 1Q0 

Támogatási összeg 50 330 75i
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ..................
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású .......... ....................................................................................................................... ................................ .
Részletezés FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás - szolgáltatás

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 AFA [Ftj 
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség 
Nettó érték 
ÁFA érték 
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft] 
Nem elszámolható

BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.3pontjában.felsorolt kötelezően megva ósítandó tevékenységek. 
Szakmai tevekenysegekhez Kapcsolódó szolgaltatasok költségé. 
Egyéb szolgáltatási költségek
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek................... .............
Utófinanszírozás............................ ...................... ................ .................
Nem állami támogatás
Beszerzés
Valós költség......... ................................ ...................... ........................ ......... ..............

3 500 000
945 000
4 445 000

3 500 000 
945 000
4 445 000
4 445 000

költség [Ft] 
Támogatási százalék ?
[%]
Támogatási összeg 
í[Ft]...........................  
Összes kifizethető

100

4 445 000

költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott ............. ..........
Összes kifizethető
Költség (Ft) - Szállítói0 
finanszírozású
Részletezés.................Általános költségek - könyvvizsgálói díj

0
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Támogatást igénylő Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Tevékenység neve Felhívás 3.1,1 pont 3; ppntjáoan felsorolt szórt típLsj tevékenységek
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
jj^^09^3 Nem állami támogatás...............................................................................................................

Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 21 504 544..............
jiMt..............
Brutto egységár IFt! 27 310 771
Mennyiség 1
Nettó érték 21 504 544
AFA érték 5 806 227
Teljes költség [Ft] 27 310 771 
Elszámolható költség 27 3iq 771
Nem elszámolható . 
költség fFH u
Támogatási százalék 10Q

Támogatási összeg
Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0 
finanszírozású
Részletezés FP3 Egészségtudatos életmód programsorozat-szolgáltatás (egyéb szolgáltatás)

Támogatást igénylő 
Tevékenység neve 
Költség kategória 
költségtípus 
Megnevezés 
Finanszírozási mód. 
Állami támogatás 
kategória
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Valós költség
Mérföldkő 
hozzárendelése
Netto egységár [Ft] 91 800 316

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Felhívás 3.1.1juAí-UJláBkáíláfi^SláA£CáLá2fi&JÚUSú tevékenységek
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Egyéb szolgáltatási költségek
Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek 
U tofi nanszírozás

Nem állami támogatás

Nettó egységárra 
jutó ÁFA [Ft] ......
Brutto egységár [Ft] 
Mennyiség
Nettó érték 
ÁFA érték....................
Teljes költség [Ft] 
Elszámolható költség 
[Ft]
Nem elszámolható 
költség [Ft]

24 786 086
116 566 402

91 800 316
24 786 086
116 586 402
116 586 402

Támogatási százalék 
[%] 100
Támogatási összeg X16 586 402

Összes kifizethető 
költség (Ft) - 0
Utófinanszírozott i 
Összes kifizethető 
költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású 
Részletezés KPÏ Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek - 

szolgáltatás

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 ÁFA [Ft]

BUDAPEST 'ÓVÁROS Vili. KÉR jl.ST;ÓZSErVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Felhívás 3.1.3 pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek
Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szpigáitatás díja
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szpigáitatás díja.............
Utófinanszírozás................................
Nem állami támogatás
Ra ár teliesírés
Valós költség

39 370 079
10 629 921

Bxutto-egységár [Ft] 50 ÖÖO OOÖ
Mennyiség...................1.....................
Nettó érték 
ÁFA érték

39 370 079
10 629 921

Teljes költség [Ft] _5Q 000 000
Elszámolható költség 50 000 000
Nem elszámolható 
költség [Ft] 
Támogatási százalék 
[%] 
Támogatási összeg 

összes kifizethető

100

50 000 000

költség (Ft) - 0
Utófínanszírozott
Összes kifizethető
költség (Ft) - Szállítói 0
finanszírozású
Részletezés Általános költségek • Rév8 Zrt. projektmenedzseri díjazása

0

0

Monitoring mutatók
Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált

Helyreállított 
lakoegységek városi 2022.09.30. 304 304 304
területeken (CO40) 
Helyreállított 
lakoegységek városi 
területeken (CO40)

2023.12.31. 0 304 304

Helyreállított
lakoegységek városi 
területeken (CO40)

2024.12.31. 0 304 304

Helyreállított 
lakoegységek városi 2025.12.31. 0 304 304
területeken (CO40)
Helyreállított 
lakoegységek városi i2026.12.31. 0 304 304
területeken (On40)
Helyreállított

2027.12.31.lakoegységek városi 
területeken (CO40)

0 304 304
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megneveJe™'310 Bázisérték datuma Bázisérték

Integrált
városfejlesztési
stracegraoa bevont
területe* lakossága
(CO37) ..................
Integrált
városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO371
integrált
városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága 
(CO37) ....... .... .........................
Integrált
városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
(CO371....... ........
Integrált
városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága
rrnm
Integrált
városfejlesztési
stratégiákba bevont
területek lakossága 
ICO37}..................... .......................... ....................
Szegregátumok
integrálását szolgáló
programok száma

Cél dátuma

2022.09.30.

2023.12.31.

2024.12.31.

2025.12.31.

2026.12.31.

2027.12.31.

2022.09.30.

Cél változás

76 957

0

0

0

0

0

5

Cél ósszváltozas

75 957

76 957

76 957

76 957

76 957

76 957

5

Cél kumulált

75 957

76 957

75 957

76 957

75 957

76 957

5

Szegregátumok
integrálását szolgáló 
programok száma ............................
Szegregátumok
integrálását szolgáló
programok szama

2023.12.31.

2024.12.31.

0

0

5

5

5

5

Szegregátumok 
integrálását szolgáló 
nrnnramok száma

2025.12.31. 0 5 5

Szegregátumok 
integrálását szolgáló 
programok száma....................
Szegregátumok 
integrálását szolgáló 
programok száma

2026.12.31.

2027.12.31.

0

0

5

5

5

5

Szociális celu 
teiepúiésrehabilitációva
1 érintett 
akcióterületen éló 
lakosság száma ..................... .........................
Szociális célú 
teiepüiesrehabilitációva
1 érintett 
akcióterületen éló 
laknssáa száma

2022.09.30.

2023.12.31.

5 717

0

S 717

5 717

5 717

5 717

Szociális célú
települesrehabilitációva
1 érintett
akcióterületen éló 
íakossag száma .................... ........................ ......................
Szociális célú
településrehabilitációva
1 érintett
akcióterületen élő 
lakosság száma............... ............ ............
Szociális célú
települesrehabilitációva
i érintett
akcióterületen élő 
lakosság száma ........... ............ ............................. .....................
Szociális célú
települesrehabilitációva
1 érintett
akcióterületen élő
lakosság száma

2024.12.31.

2025.12.31.

2026.12.31.

2027.12.31.

0

0

0

0

5 717

5 717

5 717

S 717

5 717

5 717

5 717

5 717

Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy 
kereskedelmi épületek 
(mw

2022.09.30. 80.0000 80.0000 80.0000

Városi területeken 
épített vagy renovált 
kóz- vagy 
kereskedelmi épületek 
irmai

2023.12.31. 0,0000 80,0000 80.0000

Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy 
kereskedelmi épületek

2024.12.31. 0,0000 80,0000 80.0000

Városi területeken
épített vagy renovált
kóz-vagy
kereskedelmi épületek
ICO39) . ................. ............ ........................... ...................... .
Városi területeken
épített vagy renovált
kóz- vagy
kereskedelmi épületek
fmwi

2025.12.31.

2026.12.31.

0,0000

0,0000

80,0000

80,0000

80,0000

80.0000

Városi területeken 
épített vagy renovált 
köz- vagy 
kereskedelmi épületek : 
(ÇO39}..................... .................. ...................... ..... .................
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek ÍCO30) ......... ............... ..................
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek (CO38)
Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
torok <CO3fil

2027.12.31.

2022.09.30.

2023.12.31.

2024.12.31.

0,0000

2 000.0000

0.0000

0.0000

80,0000

2 000.0000

2 000.0000

2 000,0000

80,0000

2 000,0000

2 000,0000

2 000.0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreálíított nyitott 
torok (row

2025.12.31. 0,0000 2 000,0000 2 000,0000

Városi területeken
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek (CO38J .......................................... ; .............................

2026.12.31. 0,0000 2 000,0000 2 000,0000

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott 
terek £038) . ___

2027.12.31. 0,0000 2 000,0000 2 000,0000
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FELHÍVÁS

J2 -< •

A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és 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 tűzte ki a telepszerű 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 feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

• a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül  dönt.12

• A felhívás feltételeinek megfelelő 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 önerőből 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 felhívás jogosultsági feltételeinek. 
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben.
2 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
felhívás további fejezeteiben.

Európai Unió
Európai Skuk'urális 
ás 3íiuihazasi Alapok

Magyarország BEFEKTETÉSAJÖVÖBE
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), 
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó 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 kapcsolódó 
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a 
támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a 
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére 
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 
a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 
www.paiyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!

http://www.palyazat.gov.hu
http://www.paiyazat.gov.hu


1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja

A Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a 
Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését, valamint a 
régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkentését.
Az intézkedés célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával és „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 való 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 és fizikai mutatók mentén a legrosszabb 
helyzetűek, ahol a hátrányok leginkább halmozódnak.
Veszélyeztetett tömb: Azok a tömbök, amelyek társadalmi és fizikai mutatók mentén ugyan nem 
tartoznak a legrosszabb helyzetűek közé, azonban a helyzet további romlását nem lehet kizárni.

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

A programok:
marginalizált 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, így 
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 erősödése, a fenntartható fejlődés 
biztosítása mellett hozzájárul az ideális települési térszerkezet kialakulásához.

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

Tárgyi felhívás a területi szereplő Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósítását 
szolgálja.

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 
fenti célkitűzésnek.



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 és a foglalkoztatásra, az 
oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az 
elkülönülés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által.

Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP) keretében 
a Miniszterelnökség Területfejlesztési 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 www.paiyazat.gov.hu oldalon, 
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 
felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek (az alábbiakban felsorolt főtevékenységek 
(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 
gyüjtökémények, stb.);

- telken belüli hiányzó közmüvek 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 korszerűsítésének keretében energiahatékonyság javítással egybekötve 
támogathatóak az alábbi tevékenységek:

- homlokzati nyílászárók 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 főzésére, sütésére, hűtésére és 
ruhatisztításra alkalmas berendezés.

- melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása 
bemutatott;

- telken belüli hiányzó közmüvek kiépítése;
7



- kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide 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 lakófunkció teljes megszüntetése)',

~ összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).

d) Meglévő önkormányzati (ide 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.

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

e) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és 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 és 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 és készségfejlesztési programok,
I) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás,
m) bűnmegelőzést elősegítő programok (bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével 

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

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

o) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetés is tervezett, úgy 
elvárás, hogy a költözök mellett a beavatkozási helyszínen (a költözéssel érintett ingatlanok 
környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek 
használhatók:
• mentorálás,
• mediátor biztosítása,
• attitűdformáló tréningek,
• előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők között, mely moderátor, 

facilitátor bevonásával zajlik,
• lakossági fórumok szervezése.

A felsorolt szoft típusú tevékenységekhez kapcsolódó, szükséges és indokolt eszközbeszerzés és 
anyagvásárlás támogatható.
Az akcióterületen élő lakosság integrációját segítő 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 kötelező „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 
helyszín(ek)re költözők felzárkózását, társadalmi integrációját és 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 és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi státuszú 
lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése érdekében:



a) Átmeneti céllal  szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges 
eszközbeszerzés;

4

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, marginalizáit közösség felzárkózásához, 
beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök 
beszerzése.

8) 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, marginalizáit 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 (ide 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, gyüjtőszigetek 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.

4 az átmeneti időszak nem lehet rövidebb, mint a fenntartási időszak.
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f) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű 
lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:

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

• kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása, 
felújítása ;5

• buszöblök és 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, telepítése (kizárólagos bejárással 

elérhető területek nem támogathatók).

g) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja:
• közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt,
• a barnamezös 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 és az 
újrahasznosításra.

h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás 
kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá helyezése 
(felhívjuk a figyelmet, hogy a fővárosi önkormányzat konzorciumi tagként való bevonása a 
tulajdonosi és üzemeltetői kör miatt szükséges lehet);

i) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének 
felújítása, kiépítése;

j) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és 
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 Felhívás 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;

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 Útügyi 
Műszaki Előírás az irányadó.



b) Szórt azbesztmentesítés - amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

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) és 3.1.1 II. 1) alpontok alapján). Kivételt jelent, ha a település méretéből adódóan a beavatkozási 
helyszín az akcióterületen belül kerül kijelölésre és a 3.1.1 A) I. d) pont szerinti lakáskiváltás. );6

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

6 A Felhívás 2. sz. mellékleteként megtalálható MT útmutató 3.2 pontja alapján a beavatkozási helyszínt alapvetően az akcióterületen 
kívül 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 kívül miért nem található költözésre alkalmas integrált 
környezet.
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A Felhívás alapján közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás keretében a támogatható 
tevékenységek - kivéve a 3.1.2. D pont I) alpont szerinti elektromos töltő-infrastruktúra kialakítás - 
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 finanszírozásból 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 2012/21/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 szerződést köt az 
üzemeltetővel és azt az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről 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 jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók 
meg.

Támogatható tevékenység

Pályázati Felhívás

Támogatás jogcíme
255/2014 (X.10.) Korm. 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,

25.

Csekély összegű
támogatás
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társadalmi és fizikai 
rehabilitációja,

3.1.1 A) I. - Lakófunkciót erősítő 
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) és k) pontja szerinti 
támogatható tevékenységek

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

26.
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,

25.
Csekély összegű
támogatás, 

26.
Közszolgáltatás 
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
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Parkolóhely építés, felújítás esetén 
az elektromos járművek
használatához szükséges
alapvető töltő-infrastruktúra
kiépítése

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

25.

Csekély összegű
támogatás 
26. 
Közszolgáltatás 
ellentételezésére 
nyújtott támogatás

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezés és 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 élő lakosság számára kínált „szoft” típusú tevékenységek, valamint a lakosság 
integrált lakókörnyezetbe való költöztetése valósulhat meg az akcióterületen kívül. A „szoft" típusú 
tevékenységek akkor támogathatók az akcióterületen kívül, amennyiben azok könnyű elérése az 
akcióterület lakosság részére biztosítva van, és 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 beazonosított és 10%-os 
küszöb alapján meghatározott krízis- vagy veszélyeztetett tömb található és annak teljes területét 
magában foglalja az akcióterület. Amennyiben egy akcióterület krízis és veszélyeztetett tömböt is 
tartalmaz, akkor a projekt keretében fejleszthető a veszélyeztetett terület is, amennyiben a 
fejlesztések fókuszában a krízistömb áll.

Az akcióterület lehet a települési szövetbe ágyazott terület és 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 indokolt és biztosított - annak 
felszámolása objektív okokból nem lehetséges -, a terület integrálható (közműellátottság, 
közszolgáltatások elérhetősége, 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 
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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 és az nem egy meglévő lakás átalakításával 
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 
ten/ezése 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 élő, 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 és 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, és megvalósításban, illetve tevékenységükkel támogatják, kiegészítik 
azt. A támogató csoport létrehozását, tevékenységi körét és 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.
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13) A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 8. 
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 és 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 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 megfelelő 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 műszaki 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 építés, 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 2” kábeles és 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 és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével;

• OCPP 1.5protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
• egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
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• a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl. TÜV tanúsítvány) ás 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 (normál) töltőberendezés esetén:
• 2x11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre)
• töltoosz'oponként legalább 1 db .Type T kábeles és 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 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) és 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.

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

méter hosszúságú töltőkábellel (a töltökábel nem leválasztható) csatlakozót is biztosítani 
kell;

• 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 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) és 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;

• 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.
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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 kell alakítani 
(Töltőpont: normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési 
helyszíne, melybe beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A1 vagy „B” vagy „C” 
töltőberendezés megvalósítása esetén töltőoszloponként a 2 db elektromos autó 
részére szolgáló parkolóhely; továbbá a Töltőoszlop illetve Multifunkciós berendezés 
kihelyezéséhez szükséges földterület.);

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

c) a Töitőpontot 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-sűrűség, továbbá a Pályázó területén már meglévő és a kialakításra kerülő 

■ töltőhelyek egyenletes lefedettségre való törekvés, és forgalomtechnikai 
követelmények.

16) Energiahatékonysági intézkedések
A. Meglévő épületet érintő felújítás esetén:

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.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók 
cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV rendszer korszerűsítése révén. Amennyiben egy fejlesztéssel érintett 
épület a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy arra vonatkozóan a lenti pontokban 
kifejtettek relevánsak.

Önálló 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 „DD - korszerűt megközelítő" 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 már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított 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, nyílászáró cseréje) a támogatási kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos TNM rendelet 6. § (5) bekezdésének c) pontjában megfogalmazott szabályozás 
szerint támogatható, amit tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani.

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

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

a) Nem jelentős 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.

b) Jelentős felújítás esetén: amennyiben a teljes 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/vagy 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 radiátor és/vagy radiátorszelep cserék, helység hőmérsékletet szabályozó eszközök 
beépítése, stb.), amennyiben ezen önálló rendeltetési egység legalább a Tanúsítási Kormányrendelet 
szerinti „DD - korszerűt megközelítő" kategóriába esik a fejlesztést követően. (Ehhez nagy 
valószínűséggel legalább az önálló rendeltetési egység külső nyílászáróinak a korszerűsítést - lásd III. 
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.
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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 keli 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 ügyfélforgalmat7 lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés.

• Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás esetén a beruházásnak meg kell felelnie a 
projektarányos akadálymentesítés követelményeinek3:
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, megelőző 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 mellékhelyiségének 
az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex 
(fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.
Amennyiben az épület műszaki-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 kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs 
környezettervező szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani.

7 Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. tv 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő.
3 A közhasználatú épületek mindenki által használható részeiben.
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A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció 
akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 
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 megfelelően biztosítható a fejlesztés 
akadálymentes kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek 
és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia.
E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű 
területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely fogyatékossági csoport 
számára tervezett beavatkozás esetén). 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 akadálymentesítésnek legalább részleges, az örökség! 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 
OTÉK 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 OTÉK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által 
kibocsátott jogerős és hatályos építési engedély bizonyítja.

• Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértö bevonása szükséges az 
infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás, új építés) tartalmazó projektek 
esetében az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés 
érdekében. A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és 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 és a 
gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.

• A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmémök 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, és 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 

22



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 és 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 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 zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás 
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által 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 
negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az 
állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések 
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és 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 
klímaváltozásra hatása nincs.

20) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek 
költségeinek arányosítására:
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 és 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: 30/(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. 
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hz arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az 
előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és 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 értékesítéséből, 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 Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (MT) szükséges bemutatni.

23) Növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése: a beavatkozás során javasolt 
őshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növények telepítése, több szintes, adaptív 
társulások létrehozása.

24) Bűnmegelőzési tevékenység támogatása: bűnmegelőzést elősegítő beruházás megvalósítása 
környezettervezés alkalmazásával a CPTED-elvek  mentén lehetséges (pl. a növényzet lakosság 
biztonságérzetét javító módon történő telepítésével).

9

25) A közbiztonsági és 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- és kerékpárút tervezése esetén:

a. Be kell mutatni, hogy miért nem valósítható meg az irányhelyes kerékpáros 
közlekedés kialakítása a közút területén, és az milyen alternatív beavatkozást 
és költséget jelentene (tervezői indoklás és alternatíva 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.).

9 részletesebben lásd, a Fogalomjegyzékben.
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c. Elválasztott vagy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút kialakítása esetén be 
kell mutatni a kerékpáros és a gyalogos forgalom nagyságát, és a várható 
forgalomnagyságoknak megfelelő burkolatszélességű és 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, és 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 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 térni annak szükségszerűségére, illetve egyértelmű támogatásáról 
kell nyilatkoznia.

■ Kerékpárforgalmi létesítmény építése, kijelölése, felújítása esetén be kell mutatni a 
település meglévő és távlatilag tervezett kerékpárforgalmi útvonalhálózatát minimum 
térképi mellékletként, a főbb tervezett irányok, kibocsátó- és 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, és benyújtásához 
szükséges információk, formanyomtatványok a  honlapon 
(dokumentumok menüpont alatt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 
által üzemeltetett honlap) találhatók.

www.kertam.hu

■ A projekt keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi Műszaki 
Előírásnak megfelelő kerékpár parkolók, támaszok és tárolók kiépítése, továbbá jelenleg 
az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő parkolók, támaszok és tárolók UME 
paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható.

27) A projekt keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelő kerékpár 
parkolók, támaszok és tárolók kiépítése támogatható. A projekt keretében fejlesztendő úthoz 
kapcsolódó autóbuszöblök felújítása, áthelyezése és kiépítése bazaltbeton, vagy azzal megegyező 
teherbírású burkolattal és 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 szélességű buszöböl esetében a megfelelő kivitelezés szempontjai miatt).

28) A projekt keretében elszámolható költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési 
Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, folyó évre 
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vonatkozó10 Építőiparí Költségbecslési Segédlet figyelembevételével kell meghatározni. 
Felhívjuk 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, vízmelegítési mód esetén a felelős tervező és a kéményseprő- 
ipari szolgáltató nyilatkozatát a megfelelő égéstermék elvezetéséről és a levegő utánpótlásáról 
csatolni szükséges a műszaki dokumentációhoz.

30) A program megvalósításának időtávja: minimum 36 hónap, maximum 75 hónap.

A jelen intézkedésből támogatható infrastrukturális tevékenységek megkezdhetőségének feltétele 
a „szoft" típusú tevékenységek előzetes elindítása. A lakosság felzárkózásának előkészítése, a 
változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása minimum 6 hónap.

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 és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény 31 §. (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.

10 A felhívás megjelenésekor elérhető frissítés 2015.
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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 
következtében megvalósuló működésiköltség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a 
nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a működtetésre 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 ki költöztetést 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 élők esetében a bevételek és 
kiadások tervezése által megoldási lehetőségek kidolgozása is szükséges annak érdekében, hogy 
a jobb lakhatási körülmények közé kerülők 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 
lakókörnyezetébe (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 krízistömbben élők (illetve 
időközben oda születők) vonhatóak be. Az életvitelszerű ott tartózkodást lakcímkártya hiányában a 
jegyző igazolhatja.

41 ) Az önkormányzatnak legalább a fenntartási időszak végéig szóló határozott idejű 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
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után. A szerződésbe 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/funkciót 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 költözők esetében a minimum félkomfortos lakás biztosítása 
szükséges, míg az integrált lakókörnyezetbe történő költözés esetén a beavatkozási helyszínen a 
komfortos lakás az elvárás.

48) 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 kiköltözök 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 (szülök, 
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, és 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 és 
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
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- 2 fő esetén minimum 30 m2
- 3 fő esetén minimum 35 m2
- 4 fö esetén minimum 40 m2
- 5 fö esetén minimum 48 m2
- 6 fö esetén minimum 55 m2

Minden további költöző esetén +5 m2/fö hasznos alapterületet keli biztosítani.

50) Annak érdekében, hogy a kiköltöző és 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 
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, és 
vállalja a költözést amennyiben szükséges.

53) Az integrált lakókörnyezetbe vagy akcióterületen belül költözök és a támogatást igénylő közötti 
megállapodás feltételei egyéniek, azonban az alábbi szempontok érvényesítése kötelező:

• a projektben részt vevő magánszemélynek nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívás feltételeit 
és 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 és a 
tervezett munkák, valamint jogi és közbeszerzési szempontok alapján) és 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 olyan program lebonyolítása, amely fizikailag 
nem az akcióterületen valósul meg amellett, hogy a programon résztvevők továbbra is az 
akcióterületen élő célcsoport tagjai.
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57) A tervezett tevékenységeken keresztül kizárólag az elkülönülés oldására, az integrált lakókörnyezet 
megteremtésére és az akcióterületen élő lakosság társadalmi integrációjára irányuló 
beavatkozások megvalósítása támogatható.

58) Az oktatási hátrányok leküzdése terén elvárás, hogy a koragyerekkori, gyermekkori és ifjúsági 
korcsoportokat céizó, a formális oktatáson kívüli fejlesztő és oktatási programok a hátrányos 
helyzetű családokból származó gyermekeket célozzák a programok széles kínálatával (pl. 
játszóház, fejlesztő programok, szabadidős programok stb.) és törekedni szükséges a szülők 
bevonására és 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' és 
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, és azt fenntartani a program végrehajtása során. A lakosság felzárkózásának 
előkészítése, a változásokra való felkészülés időtávja és a partnerségi tervezés lebonyolítása 
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 
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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 részvéteire, 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 éves 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 betöltésére 
feljogosító „A" vagy „B" 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 helyzetből, 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 financiális keretek megteremtésére szolgáló lehetőségek felmérése, melyek a támogató 
elemek továbbvitelére fordíthatók, akár más támogatási források, donáció, árbevétel-generálás 
formájában,

• önfenntartó közösségek kialakításának szorgalmazása, mely akár szatyorközösségek, 
önszerveződő csoportok, kölcsönös segítségnyújtást támogató közösségek (kereslet-kínálat 
adatbázis generálásával), stb. formájában is megvalósulhat

Mérföldkövek:

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges.
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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. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése

A műszaki dokumentációt és minden építési/létesítési engedélyt a támogatási szerződés hatályba 
lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani.
A mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése:

• Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pont erre 
vonatkozó előírásainak.

• Autóbuszöböl fejlesztése esetében megfelelnek a Felhívás 3.2 pontja vonatkozó 
előírásainak. A merev pályaszerkezettől való esetleges eltérést tervezői indoklással 
megfelelően alátámasztották.

• Lakáson belüli nyílt égésterü fűtési, vízmelegítési 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, adaptív társulások létrehozására.
• A támogatást igénylő az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő 

bevonásának lehetőségét megvizsgálta és 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 és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és 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
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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 és 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:

• A projekt nem segíti elő új zárványok létrejöttét. Költözés esetében az akcióterületről 
kiköltözők lakhelyének elhelyezkedése megfelel a Felhívás 3.2 pontjában szabályozott 
összeköltöztetés szabályainak.

• A beavatkozási helyszínen a lakások hasznos alapterülete megfelel a Felhívás 3.2 pontjában 
meghatározott minimum értékeknek.

• Költözés esetében a felhívás 3.2 pontja alapján igazolásra került, hogy a költözők a költözés 
időpontja előtt legalább 1 évvel életvitelszerűen a krízistömbben 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/építése 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.

Benyújtandó 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).
Mérföldkő teljesítésekor szükséges az alábbi előírások teljesítésének ellenőrzése:
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• A projektben elszámolt építési tevékenységek költsége reális, megfelel a piaci áraknak.
• Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta újrahasznosított anyagok hasznosítását, úgy 

az az ajánlattételi felhívásban és az érvényes ajánlatban ez megjelent.
• A fejlesztési helyszínek 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 és 75% és 100%-os 
készültségi szintjénél szükséges egy-egy teljesítési mérföldkövet tervezni. A 100%-os 
készültségi szint a teljes projektre értendő és záró kifizetési igénylés benyújtásával teljesítendő.

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: teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és 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 igényeit 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.
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3.3.2 . A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 75 hónap áll 
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 tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. 
dokumentum 8.6.2 pontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje 2023. december 31.

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.

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) nevesített 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 és a 10%-os küszöb 
alapján meghatározott krízis- 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 bővítés, szakmailag indokolt és igazoltan szolgálja a 
fejlesztés célját.

Jelen konstrukció keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén támogathatóak projektek.

3.4.2. A fejlesztéssé! érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyait, valamint per- és igénymentességét a támogatást igénylő biztosítja, 
igazolja - az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - legkésőbb a 3. mérföldkő teljesítéséig.
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3.4,3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és 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

Célérték 
2018. 

június

■
Célérték 

projekt zárás Azonosító

Szociális célú településrehabilitációval 
érintett akcióterületen, élő lakosság száma fő PO621

Szegregátumok integrálását szolgáló 
programok száma db PO622

Helyreállított lakóegységek városi
területeken iakóegység CO40

Városi területeken épített vagy renovált köz
vagy kereskedelmi épületek m2 CO39

Városi területeken létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek m2 CO38

Városfejlesztés: integrált településfejlesztési 
stratégiával lefedett területek lakossága személyek PO637

Ahol a célérték mezőben érték került feltüntetésre, ott a projektben legalább a megadott célérték vállalása 
kötelező.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. 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. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) 
alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
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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 biztosítéknyújtás! kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja 
tartalmazza.

3.8. Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 
részét kitevő önerővel 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 benyújtásakor a támogatást igénylőnek 
nyilatkozattal - kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok, 
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-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 irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás 
biztosításárói -, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését 
is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván 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 CLXXV. törvény alapján (GFO 516,517,519,521,525,526,528,529, 563,565,569)
. • egyházi jogi személy (GFO 55)

• helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 37)
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• önkormányzati többségi tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)
• társasházak, lakásszövetkezetek (GFO 593, 692)

Állami tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti közlekedésről 
szóló 1988.1. tv. alapján általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és valósíthatja meg a felhívás 
támogatható tevékenységei szerint, a felhívásból 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. építtetők.

Elvárás, hogy legalább egy olyan konzorciumi partner bevonásra kerüljön, ameiy 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.

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „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 ÁÚF „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 ÁÚF 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 és az 

1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11 -i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és 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 rögzítésre, 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 működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb 
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

38

œ



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.
Hitei 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 ÁÚF 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 véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással11 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 szolgáltatás12/futárposta-szolgáltatás13 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

" Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
12 A paslat ázolgaltatásQkról szóló 2012. övi CUX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szánni expressz postai szolgaltalás: az az idogaranlall szolgaltalás, melynek körétében a postai 

szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon. Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő namiadík 

munkanapon, egyéb nemzetközi víszonyiatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emdlett az alábbi a)-f) pontban foglalt tőből et szolga itatások közül legalább egyel 

teljesít:

a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
ej tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

,3 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - időgarantáit postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt 
tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy elmének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostái szolgáltatás - a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe.
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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.

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 elbírálással dönt.

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 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: Áht.) 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 ÁÚF 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.
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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 sor.

A támogatást igénylőnek a jelen pontban szereplő kritériumoknak a támogatási kérelem benyújtásakor kell 
megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Hiánypótlásra egy alkalommal 
van lehetőség.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt 
módosításoktól 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 felelt 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 feleit meg”, a kérelem 
elutasításra kerül.
A „nem felelt 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 pontjaiban az értékelés „nem felelt meg”, a 
szakmai értékelő 0 ponttal elutasításra terjeszti elő a kérelmet.

Értékelési szempont Minősítés/ |

1. Illeszkedés a VEKOP céljaihoz

1.1. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a 
felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

Megfelelt/Nem 
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
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Értékelési szempont Minősítés/

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 feleit 
meg

2.3.
A Projekt-előkészítő Tanulmány (benne igényfelmérés és 
kihasználtság! tervvel) elkészült, csatolásra került és értékelhető 
információkat tartalmaz.

Megfelelt/Nem 
felelt meg

2.4.
Az igényfelmérés elkészítésének folyamata bemutatott, a 
módszertannak megfelel, a felmérés alapjául szolgáló dokumentáció 
(kérdőívek, jegyzőkönyvek) teljes körűen csatolásra került.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

2.5. Az igényfelmérés feltárja az akcióterület fizikai, szociális és 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

2.8. 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 érdekében széleskörű partnerségi 
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
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Értékelési szempont Minősítés/
5. y- 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 
megvalósított fejlesztésekhez vagy a 2007-2013-as időszakban KMOP 
támogatással megvalósult projektekhez kapcsolódik.

Megfelelt/Részben ; 
megfelelt/Nem felelt

5.5.

Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében végzett 
infrastrukturális beruházások során legalább 3%-ban újrahasznosított 
anyagot használ fel és 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 és szoft elemek illeszkedése, szinergiája megfelelő.
Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt 
meg

ßllllfl- Fenntarthatóság

7.1.
A kihasználtsági tervben bemutatott a megvalósított tevékenység 
hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása szakértői és 
intézményi háttér alapján, és 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

HiBSS Esélyegyenlőség

8.1
A helyi társadalmi kohézió erősítésére rendelkezésre állnak vagy a 
tervezett fejlesztéssel létrehozásra kerülnek ehhez szükséges és 
alkalmas terek, létesítmények.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

8.2 A fejlesztés nem jár az alacsony státuszú lakosság kiszorításával 
a terület felértékelődése következtében.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem 
felelt
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Értékelési szempont Minősítés/

8.3

A projekt fő célcsoportját az akcióterületen élő, jellemzően a 
munkaerőpiacról kiszoruló, alacsony jövedelmű és alacsony iskolai 
végzettségű társadalmi csoportok, kiemelten a szegregáit körülmények 
között élők jelentik.

Megfelelt/Nem felelt

Költséghatékonyság

9.1

A beruházás köitséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett.
Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a 
tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

Megfelelt/Részben i 
megfelelt/Nem felelt

10. Eredményesség

10.1 A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 
indikátorteljesítéshez.

Megfelelt/Részben 
megfelelt/Nem felelt

10.2 A kérelmező valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor 
esetében célérték vállalást tesz.

Megfelelt/Nem felelt 
meg

Összesen

Terület-specifikus értékelési szempontok:

Értékelési szempont
Minősítés/ 

Adható 
pontszám

Magyarázat

1. Kapcsolódás a fővárosi
dokumentumokhoz

1.1 Hozzájárulás a szociális
városrehabilitáció céljaihoz. 0-7

Az értékelési szempont azt vizsgálja, ’ 
hogy a tervezett projekt illeszkedik-e a j 
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
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Értékelési szempont
Minősítés/ 

Adható 
pontszám

Magyarázat

- 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/Sz  
oci%c3%a 1 lis%20v%c3%a1 rosrehabili 
t%c3%a1 ci%c3%b3%20Tematikus%2 
0Fejleszt%c3%a9si%20Program.pdf

1.2 Hozzájárulás a szociális
városrehabilitáció eszközrendszeréhez. 0/1

Az értékelési szempont .azt vizsgálja, \ 
hogy a tervezett projekt beavatkozásai 
összhangban vannak-e a 1211/2014.
(VI.30.) Főv. 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 
elérhetősége: 
http://budapest.hu/Documents/TFP/Sz 
oci%c3%a1lis%2Ov%c3%a1 rosrehabili 
t%c3%a1ci%c3%b3%20Tematikus%2 
0Fejleszt%c3%a9si%20Program.pdf
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1.3 Hozzájárulás a befogadó, támogató és 
aktív Budapest létrejöttéhez. 0/1

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt milyen 
mértékben járul hozzá a 215/2015. (II.
25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott: 
Fővárosi Területfejlesztési Programi 
3.5. Társadalmi beavatkozások a 
befogadó, támogató és aktív 
Budapestért prioritásának - a VEKOP 6. 
prioritása szempontjából releváns - 
intézkedéseinek megvalósításához:

3.5.1. Befogadó és támogató 
társadalom
- 3.5.2. A társadalmi, gazdasági 
környezet változásaihoz való I
alkalmazkodás segítése
■ 3.5.3. A humán szolgáltatások; 
optimalizálása |
- 3.5.4. A kulturális kínálat bővítése i
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 í 
elérhetősége: ;
http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/F%c5%91 v%c3%a 1 rosi%20 
Ter%c3%bcletfejleszt%c3%a9si%20Pr 
ogram.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 160/2016. (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
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■

•

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.
Vonatkozó fővárosi dokumentum 
internetes elérhetősége:
http://budapest.hu/Documents/fejleszt 
esi_tervek/ITS_strategia_201407_kes 
z.pdf

2.2

illeszkedés a fővárosi vagy a kerületi 
Integrált Településfejlesztési Stratégia 
antiszegregációs programjának
beavatkozásaihoz.

0/1

A tervezett projekt a160/2016. (H.17.) : 
Föv. Kgy. határozattal elfogadott 
fővárosi Integrált Településfejlesztési 
Stratégiában, vagy az adott kerület 
képviselőtestülete által határozattal i 
elfogadott, hatályos kerületi Integrált 
Településfejlesztési Stratégiában
meghatározott antiszegregációs
program beavatkozásaihoz illeszkedik. 
Az illeszkedés mára 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
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antiszegregációs program ;
beavatkozásai között. 
Vonatkozó fővárosi dokumentum 
internetes elérhetősége: 
http://budapest.hu/Documents/fejleszt 
esi_tervek/ITS_strategia_201407_kes ■ 
z.pdf

2.3
Hozzájárulás a barnamezös vagy 
alulhasznosított ingatlanok
hasznosításához.

0/1

Az értékelési szempont azt vizsgálja, 
hogy a tervezett projekt a 1211/2014. 
(VI.30.) Főv. Kgy. határozattal 
elfogadott Barnamezős területek 
fejlesztése Tematikus Fejlesztési 
Programban nevesített terület-típusok 
valamelyikén valósul meg. A terület : 
típusok:
- 1. Felhagyott volt ipari, honvédelmi, 
valamint városüzemeltetési és 
közlekedési területek
- 2. Alulhasznosított volt ipari, valamint 
városüzemeltetési és közlekedési 
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:
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-
http://budapest.hu/Documents/TFP/Ba 
rnamez%c5%91s%20ter%c3%bcletek 
%20fejleszt%c3%a9se%20Tematikus 
%20Fejleszt%c3%a9si%20Program.p 
df

3. Az akcióterület lehatárolása

3.1

Kapcsolódás a Szociális
Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési 
programban meghatározott krízisterületi 
lehatároláshoz.

0/10

Az akcióterület a Szociális 
Városrehabiiitáció T ematikus
Fejlesztési Program térkép
mellékletében szereplő és a 10%-osl 
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 
Tematikus Fejlesztési Program 
programdokumentum térkép
mellékletében szereplő krízistömböt.
Vonatkozó dokumentum internetes I 
elérhetősége: 
http://budapest.hu/Documents/fejleszte 
si_tervek/Krizisteruletek_lehatarolasa_f  
orm.pdf

OS
Lakhatás biztonságával és 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, és 
helyzetük rendezésére hatékony 
beavatkozások tervezettek a projekt 
keretében, az önkormányzat 
közreműködésével.
- 1 pont adható, ha felmérés készült 
vagy a támogatást igénylő vállalást tett 
a jogcímnélküli lakók, legkésőbb a
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projektfejlesztés során végrehajtott 
felmérésére
- 1 pont adható, ha minden jogcím 
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 során végrehajtott ; 
bemutatására \
- 1 pont adható, ha minden jogcím | 
nélküli lakó helyzetére vonatkozóan 
tervezett hatékony beavatkozás.

4.3 Szociális bérlakások kialakítása és 
lakbéremelés! plafon figyelembevétele. 0/1/2

Az önkormányzat vállalásainak 
bemutatása arra vonatkozóan, hogy a 
mobilitási tervben résztvevők lakhatási 
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 / közlekedési
beavatkozások célzottsága. 0-2

A közterületi / közlekedési 
beavatkozások célzottsága, amely 
szerint:
- 1 pont adható, ha a közterületek 
megújítása a célcsoport érintő i 
igényfelmérés alapján történik és a 
tervezett tevékenységek ezzel 
összhangban vannak :
- 1 pont: a beavatkozás bizonyítottan 
oldja az akcióterület és azon belül a 
krízistömb/veszéiyeztetett tömb
földrajzi elhelyezkedésből adódó
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térbeni elzártságát, valamint javítja a i 
közlekedési felületek műszaki ; 
állapotát. i

5. Integráltság

5.1
Kapcsolódás más, közpénzből
megvalósított vagy megvalósuló
projekthez.

0-2

A tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik í 
más, közpénzből (állami, önkormányzati, I 
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 és fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását.
A pályázat részét képező szakmai 
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 i 
vagy több, szinergikus projekthez 
kapcsolódik.

5.2
Kapcsolódás más, magánforrásból 
megvalósított vagy megvalósuló 
projekthez.

0-2

A tervezett projekt közvetlenül kapcsolódik 
más, magánforrásból 2007 után 
megvalósított, jelenleg megvalósítás alatt 
álló, vagy - már támogatói döntéssel 
rendelkező - vagy 2020-ig megvalósuló 
projekthez, és ezek erősítik / kiegészítik a 
leromlott településrészeken élő alacsony 
státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítását, társadalmi és fizikai 
rehabilitációját célzó tervezett projekt 
hatását.
A pályázat részét képező szakmai 
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 i
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- 2 pont adható, amennyiben a projekt 2 
vagy több, szinergikus projekthez 
kapcsolódik.

5.3 A konzorcium összetétele. 0-4

A konzorcium tagjai a releváns i 
önkormányzati/állami intézmények és a 
projekt megvalósításában kiemelt szerepet 
játszó, hátrányos helyzetű célcsoporttal I 
foglalkozó civil szervezetek. A konzorciumi i 
partnerek a projekt előkészítésében is aktív 
szerepet vállalnak. Ezek alapján:
- 1 vagy 2 pont adható, hogy a lakhatási 
illetve szóit elemek megvalósításában 
érintett önkormányzati és állami intézmény 
közül legalább 2 konzorciumi partner 
bevonása megtörtént (pl.
vagyongazdálkodás, oktatás,
egészségügyi, családsegítő és
gyermekvédelmi szervek, munkanélküliek 
ellátásét felelős szervezet, stb.), a 
következők szerint: 1 pont legalább két 
konzorciumi partner esetén, 2 pont 
legalább 4 konzorciumi partner esetén
- további 2 pont adható, ha a konzorcium ; 
tagja hátrányos helyzetű célcsoporttal : 
foglalkozó, tapasztalattal rendelkező civil I 
szervezet. !

5.4 Hozzájárulás integrált szemléletű 
beavatkozások kialakításához. 0-2

Az értékelési szempont azt vizsgálja, hogy j 
a tervezett projekt szoft jellegű ■ 
beavatkozásai integrált szemléletűek-e, I 
azaz az egyes beavatkozások több feltárt 
helyi problémára adnak egyszerre választ, 
illetve a beavatkozások egymásra épülnek, 
így 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.

Összesen 40
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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 millió 

Ft

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, közszolgáltatásért járó 
ellentételezés esetében figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és 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 éves 
összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell 
kiszámítani.

5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

a) 25 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és 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 Áht. 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 projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a
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.paiyazaLqo7.hu oldaton 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) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli 
- elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg 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 szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 
kifizetésre a szállítói előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén 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 tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 
megfelelnek az általános elszámolhatóság! 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 és egyértelműen be kell mutatni a 
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és 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 (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmark-feltételeknek 
megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés vonatkozásában működési 
támogatás nem nyújtható.
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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 és 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:

L Proiektelőkészítés költségei a Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 
programozási időszak c. útmutató 3.2 pontjának megfelelően (5. melléklet a 272/2014. (XI. 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,
• műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)

Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is)
• közbeszerzési szakértő díja
• közbeszerzési eljárás díja

Egyéb projektelőkészítéshez 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 

művelési ág váltását, művelési 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, 
érintett! bevonást).

II, Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Ingatlanvásárlás költségei
az ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:

• ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása
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• kisajátítási 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 támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál.

Ingatlanvásárlás költsége a fejlesztési elképzelés keretén belül kizárólag abban az esetben számolható el, 
amennyiben a 3.1 pontban felsorolt támogatható tevékenységek valamelyikének helyszínéül szolgál.

A lehetséges kedvezményezett város önkormányzatán kívül más szervezet ingatlanvásárlása nem 
támogatható.

A megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási 
időszak végéig nem idegeníthető el.

Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl. 
vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó 
jogviszony megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, ha a projekt megvalósításához közvetlenül és 
elengedhetetlenül kapcsolódnak.

Terület-előkészítés költsége

Építéshez kapcsolódó költségek
Felújítás, korszerűsítés, átalakítás, bővítés, új építés és 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, és amely 
tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának 
megfelelő működtetéséhez.

Használt eszközök beszerzése és értékcsökkenés jelen Felhívás keretében nem elszámolható.

Immateriális javak beszerzésének költségei
• vagyoni értékű jog bekerülési értéke
• szoftver bekerülési értéke
• egyéb szellemi termék bekerülési értéke
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Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége

Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költségei
• egyéb mérnöki szakértői díjak
• minőség-, környezet- és 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 költségei
• fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége '
• 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 biztosításának költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Egyéb szolgáltatási költségek
• biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei
• hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
• vagyonbiztosítás díja
• egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek

IV. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
• munkabér
• foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
• személyi jellegű egyéb kifizetések

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
• utazási költség 
• szállásköltség
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helyi közlekedés költsége 
napidíj

V, Projekt menedzsment költségek a 272/2014 (XI. 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
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

1. munkabér
2. foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
3. személyi jellegű egyéb kifizetések

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
4. utazási költség
5. helyi közlekedés költségei
6. napidíj

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Egyéb projektmenedzsment költség

7. projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége
8. projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

VI. Célcsoport támogatásának költségei

Célcsoport útiköltsége (képzés helyszínére jutásának költsége)

Célcsoport képzési költségei
• képzéshez kapcsolódó költség
• képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség

Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei
• munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség
• szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos utazási költség

VII. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

Vili. 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 feitételeknek 
a projekt megfelel.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell 
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
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egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való 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.) MvM 
rendeletben, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletben rögzített díjszabás alapján.

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján egyszerűsített 
elszámolás keretében számolható el,

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 ellenőrzésével 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.Qov.hu/nav/szolqaltatasok/uzemanyag/uzemanyaqarak .
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet rögzíti. Az elszámolandó 
költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell 
figyelembevenni.

Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének 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.qov.hu/nav/szoiqaltatasok/uzemanyaq/uzemanyaqarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé 
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet rögzíti. 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.
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Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő 
megtett út elkülönítését a megfelelő projekt azonosító(k) feltüntetésével és záradékolással biztosítani kell.

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj 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 napidíj 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 azonosító 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.

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. december 31.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi 
költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:

• Projektelökészítés költségei;

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;

• Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei;

• Projektmenedzsment költségek.
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) 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 és 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- és 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.
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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 és 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 igénylö/kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1 ) bekezdés 1. és 2. pontja 
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

A piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen 
Felhívás 5.7. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár 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 szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 
Legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)töl/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. (XI.5.) Kormányrendelet in-house 
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatóság! szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat 
mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos 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 igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak való 
megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben 
korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább három részletes 
árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. Közbeszerzéshez 
kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikativ árajánlat, vagy építési 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 összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek 
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való 
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).
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Az árajánlatkéréseket és 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 aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 
(különösen: nem összehasonlíthatóak, 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 értékéről, 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, és részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség 
számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben (pl.: 
munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbövülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény 
benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és az 
abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és 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 és 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 köitségnövekménye 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

14 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1 ) bekezdés 2. 
pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 
gyakorol, vagy fordítva, amely olyan, szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a 
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő 
szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem 
független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
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57 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus 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, löszermentesítés, földmunkák 
stb.) 2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás (ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIÓ) mérnök költségeit) 1%

Projektmenedzsment 2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%
Tartalék 5%

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok

Költségtípus
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft)
Lakófunkciós tevékenységek legalább 30% nem releváns

Önállóan 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 
krízistömböt tartalmaz: a 

jelen konstrukcióban 
igényelt támogatás 
minimum 30%-a.

nem releváns

Szerződéskötést követően, a meghatározott százalékos 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 költségtípusra maximum 15,5%-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén 
lehet átcsoportosítani. A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor - a 
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műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó - projektszíntű megtakarítás eredményeként átléphető 
azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.

A minimálisan elvárt 30%-os lakófunkciós tevékenység tervezése során figyelembe vehetők a felhívás 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, immateriális javak beszerzésének költségei és a 
kármentesítéshez 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, termékleírások 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 ázonosítható 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.
Állami 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.
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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.§, 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 így 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 feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a 
támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű 
támogatások támogatástartalmáról.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés

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 időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm, rendelet 102.§, 
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 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.
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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 kívül 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 
elkülönítésének 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 határozató, cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott 
követelmények ellenőrizhetőek.
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 csatolandó, hiánypótolható mellékletek:

1. Integrált Településfejlesztési Stratégia,
2. A kerület Helyi esélyegyenlőségi Programja,
3. Projekt-előkészítő tanulmány,
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás,

II. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:

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.
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A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikativ 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 ten/ (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 azÁÚF 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.
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) 2016/679 európai parlamenti és 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 és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a- 
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok 
mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy - az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően - a 
projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és esetleges 
konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, 
valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és 
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és 
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 és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben 
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben 
történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem 
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét folytat 
le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével 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 
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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 és az irányító hatóság a projekt előkészítésére 
és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.

A támogatási szerződés megkötésévei 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 wvAv.palvazat.qov.hu honlapon található az 
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja

a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c. A támogatási kérelmek benyújtásának és 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 és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyeniőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

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, és 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)

http://www.palyazat.gov.hu
wvAv.palvazat.qov.hu


9. Projekt adatlap kitöltési útmutató
10. Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék
11. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátái



2022.10. 03. 8:59 keltezéssel, Ádám Dániel írta:

Kedves István, a leírtak megfelelőek, annyival egészíteném ki, hogv a Júliusban módosult Feihivásban 
a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. december 31., 
így a fizikai héjazást inkább novemberre tervezzétek, hogy legyen időtok a záró csomagot 
összeállítani.

-]1 Széchenyi Terv
Plusz C^úk .gyn

MjgyaroríxaQG'.’ Miniszterelnökség
RFP Helyettes Államtitkárság Támogatóskezeiési
Főosztály
RrP Kmzetesi Oszta-y
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tar ífinan sorozásával

Cím: H-1139 Budapest, váci út 31-83
Postacím: H-1525 Budapest, Posta fiók: 95
Teljes5-1-895-3-303 / *36-7O-6öO-8217
E-maik daníej.adamigirm.govmu

From: Drímbe István [mailto:drimbe-istvan@rev8.hu]
Sent: Wednesday, September 28, 2022 9:09 AM
To: Ádám Dániel <daniel.adam'gtfm.gov.hu>
Cc: 'Sárkány, Csilla' <sarkany-csillai@rev8.hu>
Subject: Re: Konzultáció VEKOP-6.2.1/6.2.2 projekt előrehaladásáról
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ADÁS VÉTELI SZERZŐDÉS 
kivett beépítetlen területre

amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VUI. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 
53-67., adószama:.-15735715-2-42, KSH-száma: 15735715-8411-321-01, képviseli: Pikó András 
polgármester) képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (székhely: 1084 Budapest, 
Őr utca8.,.adószama: 25292499-2-42, cégjegyzék száma: C1-10-043457; KSH száma: 25292499-6832- 
114-01, képviseli: Kovács Ottó igazgatósági elnök), mint eladó (továbbiakban: eladó)

másrészről
Semmelweis Egyetem (székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26., adószama: 19308674-2-42, intézményi 
azonosítója: FI 62576.; statisztikai számjele: 19308674 8542 563 01, képviseli: dr. Merkely Béla rektor 
és dr. Pavlik Lívia kancellár, mint vevő (továbbiakban: vevő)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények

1.1. Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete 196/2022. 
(VL23.) számú határozata alapján kétfordulós, nyilvános pályázatot írt ki Budapest VIEL kerület 
36073 hrsz.-ú, természetben a Budapest Vili., Kőris utca 7. szám alatt található
36066 hrsz.-ú, természetben a Budapest VW., Kálvária utca 18. szám alatt található
36065 hrsz.-ú, természetben a Budapest VIII., Kálvária utca 20. szám alatt található ingatlanok 
értékesítésére.

1.2. A pályázat nyertese a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő
testülete 228/2022. (IX. 22.) számú határozata szerint vevő lelt. /ÁÁÁ*

»

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
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képviseli: Kovács Ottó igazgatósági elnök
Eladó J

Semmelweis Egyetemet //

képviseletében eljár \ , ' * /

dr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár—

Vevő

M................

Dr. Lóránth József.

\ ..

KASZ szám: 36064650 : !arar!lh^‘

ln

y (a- í/;^



A szerződés tárgyát képző ingatlanok adatai

Címe:

Helyrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Közmű ellátottsága:

Terhei:

Címe:

Helyrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Közmű ellátottsága:

Terhei:

Címe:

Helyrajzi száma:

Megnevezése:

Telek alapterülete:

Közmű ellátottsága:

Terhei:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
•Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zzt.

képviseli: Kovács Ottó igazgatósági elnök

Budapest Vili, kerület, Kőris utca 7.
36073
kivett beépítetlen terület
1.240 m2
az utcán minden közmű alapvezeték kiépített
Vezetékjog 9 m2 nagyságú területre vonatkozóan - 
ELMŰ Hálózati Kft. jogosult javára

Budapest VHI. kerület, Kálvária utca 18.
36066
kivett beépítetlen terület
949 m2
az utcán minden közmű alapvezeték kiépített
per-, teher- és igénymentes,

Budapest VIU. kerület, Kálvária utca 20.
36065
kivett beépítetlen terület
937 m2
az utcán minden közmű alapvezeték kiépített
Vezetékjog 13 m2 nagyságú területre
- ELMŰ Hálózati Kft. jogosult javára
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képviseletében eljár "T.
...Ucr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia
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.................../).................
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3,

Jognyilatkozat

3.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra az államnak, valamint az 1991. évi XXX11I. tv. 39. § 
(2) bekezdésé alapján a Budapest Fővárosi önkormányzatnak elővásárlási joga van.
Jogosult elővásárlási jogával, postai küldemény esetén a küldemény postai feladásának igazolt 
napjától számított 35 napon belül élhet. Amennyiben az elővásárlás jogosultja él jogával, jelen 
szerződés közte és eladó között jön létre. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés 
hatálybalépésének Kitétele az elővásárlásra jogosult személy elővásárlási jogról lemondó 
nyilatkozatának vagy az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő eredménytelen eíteltere 
vonatkozó eladói értesítés vevő részéről történő igazolt tudomásszerzés.

3.2. Eladó eladja, vevő megvásárolja LG tulajdoni hányadban a jelen Szerződés 2. pontjába* 
meghatározott ingatlanokat.

3,3. Felek rögatik, hogy Eladó 2022. október 12-én postai úton, ajánlott tértivevényes küldeménnyel 
megküldte a Magyar Állam és a Budapest Fővárosi Önkormányzat részére a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti, az átruházás valamennyi lényeges 
elemét tartalmazó ajánlatot azzal a felhívással, hogy' a megküldéstől számított 35 naptári napon 
belül nyilatkozzon, hogy kíván-e elővásárlási jogával élni.

4-
Jog* és kellékszavatosság

4.1. Az eladó kijelenti, hogy az ingatlanok üres telkek, a 2. pontban foglaltak figyelembevételével.

4.2. Az eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlanok kizárólagos tulajdonát képezik, az 
ingatlanok, a 2. pontban rögzítetteken kívül a továbbiakban per-, teher- és igénymentesek, azon 
harmadik személynek nincs olyan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagy ingatlan
nyilvántartáson kívüli joga, amely a vevő birtoklását, vagy tulajdonjog bejegyzését akadálv^zaá, 
korlátozná, vagy meghiúsítaná. z\

1 J

\
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli: Kovács Ottó igazgatósági elnök
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4.3. Az eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlanokat adó. illeték, vagy más adók 
módjára behajtható köztartozás nem terheli. Az eladó kijelenti és szavatolja, hogy az ingatlanok 
tekintetében környezetszennyezés nem történi.

4.4. A vevő kijelenti, hogy az ingatlanokat jól ismeri, bejárta, megvizsgálta, és általa felmért állapotban, 
az ingatlanokról" készült ingatlan értékbecslő szakvélemények ismeretében írja alá jelen adásvételi 
szerződést.

4.5. Az eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a vevőt az ingatlanok minden lényeges 
tulajdonságáról tájékoztatta.

Az ingatlanok vételára, a vételár megfizetése

5.1. Az ingatlanok vételára 969.700.000- Ft, melyet 2736 általános forgalmi adó terhel, (azaz 
Kilencszázhatvankilencmillió-hétszázezer forint 4- 27% ÁFA). A vételár általános forgalmi 
adóval növelt összege összesen 1.231.519.000,-Ft, azaz Egymilliárd- 
kettőszázharmincegymillió-ötszáztizenkilencezer forint, amely összeg a vevő pályázatában 
ajánlott vételárral azonos.
Az ingatlanok vételárai részletesen:

l Cím Helyrajzi szára
■

Az ingatlan vételára
Kőris u. 7. 36073 331.540.000 Ft 4 103.015.800 Ft ÁFA
Kálvária u. 18. 36066 295.980.000 Ft + 79.914.600 Ft ÁFA 1
Kálvária u. 20. 36065 292.180.000 Ft + 78.888-600 Ft ÁFA 1

5.2. Az ingatlanok vételárának megfizetése az alábbiak szerint történik:

5.2.1. A vevő jelen Szerződés aláírása napján megfizet az eladó számlájára a Vételár 10%-ának 
megfelelő Összeget, azaz 9b.97G.00C“ Ft+ AFA, azaz Kilencvenhatmillíó-kilencszázhetvenezer forint
v-ÁFA -összeget foglaló jogcímén.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli: Kovács Ottó lga2gatóSági elnök *' Béla reSttor és ?avßc 
Eladó /’ Vsvi

................. X.J...............
Dr. Lóránth József, ügyvéd 
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A szerződő felek úgv rendelkeztek, hogv a befizetőn összeget, bruttó 123.151.9C0 Ft összeget 
foglalónak fogadják el („Foglaló'’). Előbbiek alapján tehát vevő foglaló jogcímen megfizetett 
bruttó 123.151.900 Ft összeget eladó részére. A Foglaló összege a vételárba beleszámít. Eladó a 
Foglaló összegéről a bankszámláján történt jóváírás napjával, mint teljesítési nappal köteles 
számlát kiállítani vevő részére.

Szerződő felek úgy nyilatkoznak, hogy a foglaló jogi természetével tisztában vannak. Tudják, 
hogy a szerződés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglaló 
kétszeres összegét köteles visszafizetni. Amennyiben az adásvételi szerződés olyan okból hiúsul 
meg, amelyért mindkét fél, vagy egyik fél sem felelős, az adott foglaló a vevőnek visszajár.

5.2.2. Felek .rögzítik, hogy vevő a fennmaradó 1.108367.100-Ft, azaz Egymüliárd“ 
egyszáznyotemiUió-hárotESzázhatvanhétezer-egyszáz forint összegű vételár hátralék 
megfizetésére jelen szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül köteles, az eladó 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15508009-08800000 számú bankszámlájára való 
átutalással. Eladó a birtokátruházás napjával, mint teljesítési nappai köteles végszámlát kiállítani 
a bankszámláján történt jóváírást követően vevő, illetőleg az általa megjelölt harmadik személy 
részére. A vételár akkor tekintendő megfizetettnek, amikor az eladó bankszámláján jóváírásra 
került a Vételár. Ennek megfelelően a Vételárnak a jelen Szerződés 5.1. pontjában rögzített 
határidőig az eladó bankszámláján jóváírásra kell kerülnie, vagy amely napon a teljes összeg 
megfizetésének tényét hivatalos banki terhelési igazolással vevő igazolni tudja. Eladó a teljes 
vételár jóváírását követően haladéktalanul tájékoztatni köteles elektronikus úton (e-mail; 

) vevőt.jog@semmelweis-univ.hu

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó nyilatkozatok

6.1. Az eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön nyilatkozatban („Bejegyzési engedély”) 
feltétlen, teljes, kizárólagos és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy vevő tulajdonjoga 
a 2. pontban meghatározott ingatlanok tekintetében a teljes vételár megfizetését követően vevő 
javára 1/1 tulajdoni arányban, vétel jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
Eladó a Bejegyzési engedélyt az ellenjegyző ügyvédnél, külön ügyvédi letéti szerződés alapján 
ügyvédi letétbe helyezi, amelyet ellenjegyző ügyvéd minden további feltétel kikötése nélkül köteles 
vevő részére kiadni, illetve tulajdonjog bejegyzésére az illetékes földhivatali osztálynak benyújtani, 
amennyiben a teljes vételár eladónak maradéktalanul megfizetésre került.

6.2. Felek hozzájárulnak ahhoz, hogy jelen szerződés benyújtásra kerüljön az illetékes földhivatalhoz, 
azonban azzal a feltétellel, hogy Bejegyzési engedély vevőnek történő kiadásáig, azonban legfeljebb a 
jelen szerződésnek a földhivatalba történő benyújtásától számított 6 hónapig, a földhivatali eljárás 
függőben tartását kezdeményezik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47/A. § 
( 1 ) bekezdés b) pontj a szerint. )

Budapest Főváros Vili. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képviseli: Kovács Ottó igazgatósági elnök

Eladó

Dr. Lóránth József, ügyvéd
KASZ szám: 36064650
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Az ingatlanok birtokának átruházása

7.1. Az ingatlanok birtokának átruházása legkésőbb a Magyar Állam, illetve a Budapest Fővárosi 
Önkormányzat elővásárlási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatának Józsefvárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt.-hez történő megérkezését, vagy a 3.3. pontban rögzített határidő eredménytelen 
letekét és a teljes vételár megfizetését követő 15 munkanapon beiül, telek által előzetesen 
egyeztetett időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül sor. A birtokátruházás napjáig az 
ingatlannal kapcsolatos költségek az eladót, a búlokátruházás napját követően fehnerült költségek 
pedig a vevőt terhelik. Vevő a birtok átvételére kőteles és a biAokáimházás időpontjától szedi az 
ingatlan hasznait és viseli azok terheit.

8.

Egyéb rendelkezések

8.1. Az eladó Magyarország törvényei szerint működő helyi önkormányzat. Eladó képviselőjének 
eredeti aláírási címpéldánya korábban csatolásra került a Földhivatal részére.

Vevő képviselője kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett felsőoktatási intézmény, 
ügyletkötési és ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs, kijelenti továbbá, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható 
szervezet.

Felek az Ingatlan adásvételével kapcsolatos illeték- és adójogszabályok rendelkezéseivel 
tisztában vannak. Felek rögzítik ugyanakkor, hogy a Vevő vagyonszerzése illetékfizetési 
kötelezettséget nem von maga után, mivel az illetékekről szóló 1990. évi XCÍII. törvény 5. 8 (1) 
bekezdése f) pontja szerint Vevő teljes személyes illetékmentességben részesül.

8.3. Felek a Polgári Törvénykönyv 6:98. § (2) bekezdés alapján kizárják mind eladó, mind vevő 
feltűnő értékaránytalanságon alapuló esetleges megtámadási jogát.

Eljáró ügyvéd tájékoztatja feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi Lili, törvény rendelkezései szerint 
azonosítási kötelezettség terheli felek adatai vonatkozásában. Felek kijelentik, hogy adataik a 
szerződésben helyesen kerültek rögzítésre az általuk bemutatott személyi azonosító okmánya
alapján. E IS £

Budapest Főváros VIH. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

képesein Kovács Ottó igazgatósági elnök

Eladó

Semmelwéiá Egyetem V 

képviseletében eljár 
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Felek jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy eljáró ügyvéd okirataikról fénymásolatot készítsen, és azokban rögzített adataikat a 
szerződéssel egvutt kezelje.

8.5. Felek tudomásul veszik eljáró ügyvéd tájékoztatását, amely szerint adataikat az információs 
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXU. törvény rendelkezései 
szerint kizárólag jelen szerződéshez kapcsolódó megbízás, illetve a jogszabályokban 
meghatározott kötelezettsége teljesítése érdek ében kezelheti.
Felek kijelentik, hogy jelen jogügylet nem ütközik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LEL törvénybe.

8.5. Vevő a szerződés megkötésével kapcsolatos eljárási költségek címén 5.500,- Ft + ÁFA eljárási 
díj összeget, valamint ingatlanonként 6.600,- Ft földhivatali eljárási illetéket a szerződés aláírása 
napján megfizet.

8.7. A szerződő felek szerződést aláíró képviselői kijelentik, hegy az adásvételi szerződés 
megkötésére és aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

8.8, Jelen szerződés a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.
8,9. A szerződés felek teljes megállapodását tartalmazza. A felek között a szerződés előtt létrejött 

szóbeli vagy írásbeli megállapodás hatályát veszti. A szerződés módosítása kizárólag írásban 
történhet.
A szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti automatikusan a 
szerződés egészének érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen 
rendelkezést ügyleti akaratuknak és a szerződéskötéskor fennálló céljuknak leginkább megfelelő 
rendelkezéssel helyettesíteni.

8.10. A szerződő felek jelen Szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével, dr. Lóránth József ügyvédet 
(1036 Budapest, Bécsi út 52. H./4, lajstromszám: 15480, KASZ szám: 36064650) bízzák meg, és 
meghatalmazzák az illetékes földhivatal előtti eljárásra is. Ellenjegyző ügyvéd a meghatalmazást 
elfogadja.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződést elolvasás és egyező értelmezés után, mint 
akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írják alá.
Budapest, 2022. október 17.

Budapest Főváros VIU. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat eladó megbízásából eljáró 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
képviseli: Kovács Ottó 

igazgatósági elnök 
Eladó

Jelen okiratot dr. Lóránth József (1036 Budapest Bé^ái út 52. IL/4, lajstromszám: 15480, KASZ szám: 
36064650) budapesti ügyvéd készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2022. október 17. napján.

Dr. Lóránth József, ügyvéd
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VEKOP 6.2.1-15-2016-00013 sz. pályázati program megvalósítása

A pályázati program megvalósítási időszaka az Irányító Hatósággal történő egyeztetés alapján 
2023. nov.30-ig meghosszabbítható. Amennyiben a projekthosszabbítás megvalósul, 2023- 
ban az alábbi tevékenységek megvalósítását/folytatását tervezzük:

FP1

- Munkaerő-piaci (re)integrálás - Fókusz Közösségi Tér-ben megvalósuló programok, 
gyermekfelügyelet biztosítása

Magdolna utca 47. szám alatt található a Fókusz Közösségi Tér-ben megvalósuló programok. 
A közösségi tér egyik legfontosabb célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületben élő 0-3 éves 
korú gyermeket nevelő nőknek, édesanyáknak, hogy saját támogató, megtartó közösséget 
alakítsanak ki, problémáikra közösen találhassanak megoldást. A célcsoportra jellemző a 
vidékről Budapestre költöző egyedülálló édesanyák nehézségei, anyagi problémák, 
magánosság, támogató családi háttér hiánya. A programok szabadidős tevékenységet 
nyújtanak, lehetőséget teremtenek az önfejlesztésre, támogatják a szolidaritást, társadalmi 
szerepvállalást.

Fontos részei a programoknak az álláskeresés, a gyermekvállalással és gyermekneveléssel 
kapcsolatos kérdéskörök, a család-karrier egyensúlyának megtalálása, munkába állás idejének, 
módjának kérdései, az önismeret fejlesztése.

A Fókuszban a pályázati projektnek megfelelően heti három napban gyermekfelügyelet biztosít 
9:00-16:00 óra között a családok számára. A foglalkoztatási programeleméhez kapcsolódóan a 
GYES/GYED-röl munkaerőpiacra visszatérő szülők támogatását segíti tanácsadással, 
álláskereséshez-, távmunkához gyermekfelügyelet biztosításával.

A programban dolgozók munkabére 11 hónapig a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

1 főállású munkatárs

2 fő gyermekfelügyelő megbízási díja

- Speciális Állásbörze, Pályaorientációs börze

A Kesztyűgyár Közösségi Házban megvalósuló rendezvények. A szervezési feladatokat a 
Kesztyűgyár munkatársai látják el.

Speciális állásbörze:

Célcsoportja az akcióterületen és környékén élő megváltozott munkaképességű lakosság. Célja, 
hogy a megváltozott munkaképességű emberek megismerjék azokat a lehetséges 
munkahelyeket/ munkáltatókat, akik olyan munkakörülményeket tudnak biztosítani, hogy 
képességeiknek, állapotuknak, végzettségüknek megfelelő munkát tudjanak vállalni, illetve 
megismerjék azokat a jogokat, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a megváltozott 
munkaképességű dolgozók számára.

Tervezett tevékenység: a munkáltatók és az álláskeresők találkozásának biztosítása, szakmai 
bemutatók és előadások lebonyolítása.



Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

Pályaorientációs börze:

Célcsoportja az akcióterületen és környéken élő pályaválasztás előtt álló általános iskolás 
tanulók. Célja, hogy a továbbtanulás/ pályaválasztás előtt álló diákok megismerkedjenek 
különböző szakmákkal, életszerű-, kézzelfogható tapasztalatokat szerezzenek a bemutatott 
szakmákról, találkozzanak a szakmák képviselőivel és megfelelő ismeretek birtokában 
dönthessenek továbbtanulásuk ügyében.

Tervezett tevékenység: az akcióterület környékén található általános iskolák 6-os, 7-es 
osztályainak meghívása, találkozás biztosítása különböző szakmák képviselőivel. Interaktív 
bemutatók, beszélgetések, előadások, játékos foglalkozások megvalósítása.

Elszámolandó költség: előadók megbízási díjai, catering, reprezentációs költségek

FP2 - Képzések - Kreatív nevelés: Padtárs Mentor program

A Kesztyűgyár Közösségi Ház iskolán kívüli oktatáshoz kapcsolódó programja. A környékbeli 
családoktól, iskoláktól, gyermekjóléti intézményektől folyamatosan, rendszeresen érkezik 
megkeresés.

A mentorálási program profilja, hogy általános- és középiskolások számára nyújt elsősorban 
tantárgyi segítséget a sikeres iskolai előmenetel érdekében. A program fontos szerepet tölt be 
az iskolai hátrányok csökkentésében, a szociális védőháló megerősítésében. A Kesztyűgyár 
mentorprogramban dolgozó munkatársai és az óraadó mentortanárok 90-150 kontaktórát és 
segítő beszélgetést teljesítenek havonta.

Elszámolandó költségek:

A programban dolgozók munkabére 11 hónapig a pályázati forrásból kerül elszámolásra:

2 főállású munkatárs

óraadó mentorok megbízási díja (6-8 fő//hó)

KP1 - Gyermek és ifjúsági szabadidős programok hálózata, hátrányos helyzetű sportoló 
fiatalok tehetséggondozása, közösségi miniprojektek, közösségi, bűnmegelőzési programelem.

- A Kesztyűgyár saját megvalósítás programjai, partnerek által megvalósított szabadidös- 
és sport programok.

Nyitott ház programelem:

A program célcsoportja az akcióterületen élő kamaszok, fiatal felnőttek, családok. A közösségi 
ház nyitvatartási idejében minden hétköznap 14-18h-ig lehetőséget biztosítunk kulturált 
szabadidő tevékenységekre. Amely történhet valamely szervezett, szolgáltatásként működő, 
ingyenesen látogatható program biztosításával, illetve szabadon választott szabadidős 
tevékenységekhez történő helyszín, eszközök biztosításával. Ezek lehetnek a közösségi 
szabadidős helyiségben („zsibongóban”) található lehetőségek: csocsó, ping-pong,
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mesekönyvek, színező, rajzeszközök, társasjátékok használata. A zsibongó szabad 
használatában munkatársaink, akik képzett és felkészült szakemberek animációs 
tevékenységgel, a szocializáció, az emberi együttélés szabályainak és a házirend betartásának 
elősegítésével, mentorálással, igényfelméréssel, a közösséggé formálódás elősegítésével, 
kreatív tevékenységek ösztönzésével segítik elő a mindenki számára igénybe vehető kulturált 
szabadidő-eltöltési és szórakozási lehetőséget. A zsibongó programjait leginkább helyi 
kamaszok, kisiskolások, gyermekes családok látogatják.

Közösségi rendezvények

A napi működés mellet 3 havonta nagyobb szabású közösségi rendezvényeket szervezünk, 
amelyre a tágabb közösséget, szülőket, barátokat, társszervezeteket, iskolákat, helyi lakosokat 
is meghívjuk. A rendezvények lehetőséget nyújtanak az akcióterületen és környékén élő 
fiatalok, családok számára, hogy együtt megtartsák a közösségi ünnepeket, kulturált 
szórakozási lehetőséget, találkozási helyet biztosítanak.

Tervezett alkalmak:

Február - Télüző Karnevál

Május - Tavaszbúcsúztatás

Augusztus - Nyárzáró

November - Halloween

Elszámolandó költségek:

A KP1 programelemben dolgozó főállású- és részmunkaidős munkatársak munkabére 11 
hónapig a pályázati forrásból kerülnének elszámolásra:

1 fő főállású programkoordínátor

1 fő (6 órás) programszervező

Saját megvalósítású szabadidős programok anyag- eszköz költségei

Közösségi rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások, anyag-eszköz, reprezentációs 
költségek

KP1 Közösségi, prevenciós, bűnmegelőzési szabadidős, sportprogramok külsős 
megvalósítókkal

Gyermeklélektani szolgáltatások

A szabadidő eltöltésére, a gyermekek és fiatalok örömét és kibontakozását szolgálva 10 héten 
keresztül gyermeklélektani szolgáltatást kívánunk biztosítani (gyermek-pszichodráma -, 
coaching -, párbeszédkor eszközeivel), heti egy alkalommal, 1 kisiskolás, 1 felső tagozatos és 
1 középiskolás (15-16 éves) kiscsoport (5-6 fö/csoport) számára.

Valamint, e témában a kisiskolások és a felsőtagozatosok számára a Kesztyűgyár által 
szervezett nyári napközis tábor keretében öt napos intenzív napközis tábori foglalkozás
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sorozatot is szervezünk (5-6 fö/csoport). Mindezek megvalósításához 2 fő segítő szakembert 
vonunk be.

Szupervízió

Szakmai megvalósítást támogató szolgáltatás. Az FP1, FP2 és KPl-es programelemekben 
dolgozó munkatársak kiégését megakadályozó, professzionálisabb feladatellátását segítő 
szolgáltatás.

Sport- és szabadidős programok

A Kesztyűgyárban megvalósuló külsős programok.

2023-ban tervezett foglalkozások:

„Szelídek tanodája” (boksz edzések), kézműves műhely, sportfoglalkozások (kerékpáros, 
ügyességi játékok, foci, kosárlabda, ping-pong, stb.), drámajáték, filmklub, nagyecsedi cigány 
táncház.

.Elszámolandó költségek:

2 fő gyermeklélektani szolgáltatások megvalósítóinak megbízási díjai

szupervízor megbízási díja

külsős szabadidős és sportprogramok megvalósítóinak megbízási díja (vásárolt szakmai 
szolgáltatás)

A pályázati programok (FP1, FP2, KP1) megvalósításához szükséges 1 fő szakmai vezető 
alkalmazására, aki 11 hónapig 4 órás munkaviszonyban látja el a feladatot.

A személyi kiadásoknál szerepel célfeladat/tartalék, amely a rendezvényekhez kapcsolódó 
többletfeladat ellátásának kompenzációja a JKN Zrt. munkatársai részére.
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A pályázati program költségterve

Megnevezés 2023 TERV

Kiadás

Közvetlen költségek

Személyi juttatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 345 000

Külső személyi juttatások ( megbízási díjak) 9 200 000

Reprezentáció, költségtérítések 0

Munkáltatót terhelő járulékok 4 620 850

■ - •> ' ' ' ■

Közüzemi díjak 0

Anyagbeszerzés, készletbeszerzés 2 250 000
Egyéb szolgáltatás (takarítás, bankktg, könyvelési díj, 

könyvvizsgálat, postákig, egyéb igénybevett szolgáltatás, 
bérleti díj, egyéb dologi kiadás, stb.)

0

programhoz kapcsolódó szolgáltatás 27 528 625

kiküldetés 0

Reklám kiadások 0

Karbantartási költségek 0
Adók (bármilyen jogcímen fizetett nem bérjáruléknak 

minősülő adó)
0

feladatellátáshoz beruházás 0

feladatellátáshoz felújítás

közszolgáltatási feladatok közvetlen 
kiadásai összesen:

0

69 944 475

■ ■
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambuium

A Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociáiis Városrehabilitációs Program Konzorcium 
(a továbbiakban Konzorcium) a(z) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program A leromlott 
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai 
rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívására VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 azonosító számon 
regisztráít támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017, október 13-án keit, 1KT-2017-302-11- 
00006390 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs 
Program (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a 
Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

AOYAÍ'.-
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2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve: Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Postacím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Azonosító szám (törzs- • 
szám/cégjegyzékszám):

735715

Adószám: 15735715-2-42 ' »

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Pikó András

Számlavezető 
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10023002-00344506-00000017

Szervezet neve: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Postacím: 1081 Budapest. Népszínház utca 22.

Székhely: 1081 Budapest, Népszínház utca 22.

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégjegyzékszám):

00-15-791454

Adószám: 15791454-2-42

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Takács Gábor

Számlavezető 
pénzintézet neve:

Magyar Államkincstár

Számlaszám: 10023002-00345026-00000017



SZÉCHENYI

Szervezet neve: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Postacím: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 13.

Azonosító szám (törzs- 
szám/cégjegyzékszám ):

01 10 048493

Adószám: 25313433-2-42

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Egyed Erika

Számlavezető 
pénzintézet neve:

OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11784009-22229614

Szervezet neve: Moravcsik Alapítvány

Postacím: 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Székhely: 1083 Budapest, Balassa utca 6.

Azonosító szám (törzs- 
szám/cég/egyzékszám):

19669072-9499-569-01

Adószám: 19669072-1-42

Aláírásra jogosult 
képviselője:

Dr. Simon Lajos

Számlavezető 
pénzintézet neve:

K&H BankZrt.

Számlaszám: 10405004-49545157-50551028

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016.08.26 -án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatási kérelem benyújtására" dokumentum alapján a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban konzorciumvezető). A
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SZÉCHÉNYI

Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással 
megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3, A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hpgy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 
addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11, §-a és 
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 
esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 
nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek 
megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

»
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, 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. (XL 5.) Korm, rendelet) 86. § (1) 
bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, 
hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.
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SZÉCHENYI

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállait tevékenység 
megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan 
körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként 
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki - 
szükség esetén - a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, 
mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 
megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve 
költségvetéssel összhangban:

Eurspai Unió
Európai S’rukturaíis 
és Ban.razi'ïi Aiacck

Tag neve Tevékenység
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege

A tevékenységre jutó 
támogatás összege

1.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.1 pont A) 
pontjában felsorolt 
lakófunkciót erősítő 
tevékenységek

840 339 653 Ft 840 339 653 Ft

2.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.1 pontB) 
pontjában felsorolt 
szoft típusú
tevékenységek

106 341 479 Ft 106 341 479 Ft

3.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.2 pont 
A), B) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

31 143 856 Ft 31 143 856 Ft

4.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.2 pont 
D) alpontban felsorolt 
egyéb kapcsolódó 
tevékenységek

112 990 301 Ft 112 990 301 Ft

5.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

Felhívás 3.1.3
pontjában felsorolt 
kötelezően 
megvalósítandó 
tevékenységek

113 546 681 Ft 113 546 681 Ft



SZÉCHENYI IjS

6.

; Józsefvárosi 
Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ

Felhívás 3.1.1 pont 8) 
1 pontjában felsorolt 
j szoft típusú
j tevékenységek

i 432 304 000 Ft 432 304 000 Ft

7.

Józsefvárosi
Szociális
Szolgáltató és
Gyermekjóléti
Központ

• Felhívás 3.1.2 pont 
A), 8) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

25 461 330 Ft 25 461 330 Ft

8.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

Felhívás 3.1.1 pont 8) 
pontjában felsorolt 
szoft típusú
tevékenységek

314 742 700 Ft 314 742 700 Ft

9.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

Felhívás 3.1.3
pontjában felsorolt 
kötelezően 
megvalósítandó 
tevékenységek

3 130 000 Ft 3 130 000 Ft

10. Moravcsik
Alapítvány

Felhívás 3.1.2 pont 
A), B) C) pontjában 
felsorolt 
tevékenységek

20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

A Tagok föleinek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

m3



SZÉCHENYI®

3-4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást 
a kővetkező táblázat tartalmazza1.

Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg

1.

Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

1 204 361 970 Ft 1 204 361 970 Ft

2.

Józsefvárosi 
Szociális 
Szolgáltató és
Gyermekjóléti 
Központ

457 765 330 Ft 457 765 330 Ft

3.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

317 872 700 Ft 317 872 700 Ft

4. Moravcsik
Alapítvány 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft

1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.
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3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 25,1 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban :2

Tag neve önrész formája önrész összege

• részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%)

1.
Budapest Főváros
Vili. kerület
Józsefvárosi
Önkormányzat

önkormányzati saját 
forrás 522.842.000,- 26,1 %

2.

Józsefvárosi 
Szociális 
Szolgáltató és 
Gyermekjóléti 
Központ

nem releváns nem releváns nem releváns

3.

Józsefváros 
Közösségeiért 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

nem releváns nem releváns nem releváns

4. Moravcsik
Alapítvány nem releváns nem releváns nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze 
a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 
elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 
munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, 
és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével,'de ebben az esetben is 
a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a 
Támogató részére történő megküldéséért.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 
kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat

2 A monitoring és információs rendszsrben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Euróaai Unió 
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A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban 
megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve Összegnek megfelelő támogatást utal a 
Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi 
tagnak .nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió 
forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási 
köteiezettség alól3.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 
és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §.-a 
szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 
a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 
szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

=uróp.i> Unió
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4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 
tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon 
belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 
Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 
során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 
Konzorciumvezetőt.

IQ



8. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendeikezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4:

Konzorciumi 
tagneve Beruházási elem Nettó 

költség
Áfa 

összege
Bruttó 
összeg

Összes
elszámolh l Számviteli

ató kategória
költség j 

i

Önkormányzat FP5 Közösségi -szociális mosoda

Közösségi-szociális 
mosodához 
kapcsolódó eszköz

2 210 010 596 702 2 806 712 2 806 712
141. Üzemi, üzleti 
gépek, 
berendezések, 
felszerelések

KP3 Problémaorientált közösségi rendészet kialakítása

eszközök
897 638 242 362 1 140 000 1 140 000

143. Irodai, 
igazgatási 
berendezések és 
felszerelések

Önkormányzat mindösszesen 3 107 648 839 064 3 946 712 3 946 712

JSZSZGYK LP5 Család és Lakóház Mentorálás

Motivációs 
csomagok 
eszközköitségei

39 370
079 10 629 921 50 000

000 50 000 000
141. Üzemi, üzleti 
gépek, 
berendezések, 
felszerelések

JSZSZGYK
39 370 

079 10 629 921
50 000

000 50 000 000

JKNZrt.

FP1 Munkaerő-piaci (re)integrálás

eszközbeszerzés 33 063 8 927 41 990 41 990
141. Üzemi, üzleti 
gépek, 
berendezések, 
felszerelések

JKNZrt. 33 063 8 927 41 990 41 990

Moravcsik Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére

Munkahelyteremtés 
megváltozott 
munkaképességűek 
részére eszköz

1 639 764 442 736 2 082 500 2,082 500
141. Üzemi, üzleti 
gépek, 
berendezések, 
felszerelések

Moravcsik Alapítvány 1 639 764 442 736 2 082 500 2 082 500

MONP mindösszesen
44 434

013 11 997 134
56 431

202 56 431 202

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

Európai Unió
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7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét 
is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel 
nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállait kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el,nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a - a 
Megállapodás keretében esetlegesen - használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek 
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet keli 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás.

Európai Unió

Európai 5 tr:j <>ura;is 
ssSenjrazási Mapck SKBfifeiSSI 



SZÉCHENYI

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére,

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 
rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai5

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 14 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az Irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez

5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.
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szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéröl megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Józsefvárosi Önkormányzat

P.H.

Aláírás dátuma:

intézményvezető

Konzorciumi Tag

like

Konzorciumi Tag

Egyed Erika Dr. Simon Lajos
vezérigazgató kuratórium elnöke

Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ

P.H.

Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt.
1035 Eüdaoesí. Hcránszky u 13.

25313433-2-42 Cg. 0 M 0-0434^3
1!7340(B£fc229ó^0CCCC<Ju0

No 1.

Moravcsik Alapítvány

^3 Budapest Balassa u. 6
Adószám’ ■ ^2

Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:

M AGYARüEUZAG 
K.OP-MÁN'rA

Európai Unió
Európai Suuklurális 
jsSeruhjzási Alapok

BEFEKTETÉS A JÚVOBE


