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VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Hu mánszol gá|tatási Bizottság vé leményez i

Hatfuozati javas|at abizottság számára: A Váľosgazdálkodási és
B izottság j avaso lj a a Képvi se lő-testĺiletnek az ę|óteri esztés mestá

Tisztelt Képviselő.testület!

E|őzmény

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 20|2. december |2-én, KEoP-20 |2-5.5.0/A kódszámon pá,|yázati
felhívást tettkozzé a Környezet és Eneľgia opeľatív Pľogľam,,Épületenergetikai fejlesztések és kozvilágítas
eneľgiatakarékos átalakítása'' címmel.

A pá|yázati konstrukció cé|ja az energiahatékonyság és az energiatakarékoss ágfokozásaaz energetika teljes
veftikumában, azaz az energia teľmelése, elosáása, szá||ítźsa és _ a vertikum legkritikusabbnak ítéIhetó
szegmense - a végfelha szná|ás területén'

A Képviselő-testtilet I5/2O13' (I,23.) számtl hatétozatźtban dĺjntött anól, hogy a Nemzeti FejlesztésiÜgynökség által kiíľt KEoP-2o12 -5.'5.o/A kódszámú páIyáziton indu|, az u|iaui éptiletek energetikaiľekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Napközi otthonos ovoda (Tolnai L. u' 7-9,)

- Százszorszép Napközi otthonos óvoda (Sztiz u' 2.)

- Várunk Rád Napközi otthonos óvoda (Csobánc u. 5.)

Bizottság l Hlmánszolgáltatási
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Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgiíľmester

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2013. mĺĺľcius 06.

Tárgy: Sztikséges dtintések meghozatala a KEOP.2012-5.5.0/A azonosítő szńműl pá|yázathoz

A napirendet gyft/zárt ülésen
szav azattobb s é g sztiks é g es.

kell tátgya|ni, a döntés elfogadásához egyszerĺ7pg!q[g[9!!



- Budapest Főváros VIII' került Józsefuáľosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatal (Baross u. 63-
67.)

Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuáľosi ÖnkormányzatPolgármesteri Hivat alakłjzbeszerzési értékhatźt
a|atti beszerzési eljáľást folytatoĺ le a teljes koru pá|yźnati dokumentáció elkészítése tźrgyźtban, melynek
keretében a Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a90/20|3' (I.28.) számú hatfuozatában az Aquaprofit
Zrt, keri|t nyeľtesként megjelölésre, A pá|yázat e|készítésére vonatkoző szerzódés 2013. ianuźr 28-án
a|áírćsra kertilt.

A fentiek alapján Aquaprofit Zrt. a míiszaki taľtalomnak megfele|ően a szükséges árajánlatokat bekéne és
elkészítette a' pľojekt ľészletese költségvetését, amely a|apjźn a Képviselő-testiilet a 35l2OI3. (II' 06')
határozattlban döntött a projekt összköltségéról (bľuttó 115 890 550 Ft), az onrészbiztosításáről (bruttó
17 383 583 FĐ és apá|yázatbenyújtásáról.

A pá|yázati dokumentáciő 20|3. február l1-én benyújtásra került a Nemzeti Környezetvédelmi és Eneľgia
Központ Nonprofit Kft' részéľe. Az e|járő hatóság 2013' február |5-én kelt levelében tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy az e|készített pályázat befogadásľa keľtilt és tartalmi ellenőrzésre bocsátja. A tartalmi
ellenőrzés soľán a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonpľofit Kft. hiánypótlásra szólította fe|
az önkoľmányzatot, amely a|apján szükséges a Képviselő-testtilet 2013. februfu 6-án hozott döntésének
módosítása a hiánypőt|ásban megjelölt kritériumok alapján. A módosítás során a pályázatösszköltségének
növelése szükséges 1 Ft{al a költségvetési tźh|ázatokban t<jľtént kerekítések miatt. Így a projekt összköltsége
l l5 890 551 Ft-ľa módosul, me|yhe1vá|tozat|anu| |7 383 583 Ft saját forrás biaosítása szükséges.

A Képviselő-testület döntését a Magyarországhe|yi önkormányz atairő| szó|ő 20|1. évi CLXXXIX. töľvény
4l. $ (3) bekezdése, a 1l1. $ (2) bekezdése, az á||amháztartásról szóló 2071' éviCXCV. töľvény 23' g (2)
bekezdés a) ponda a|apjánhozzameg. Kérem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 35/2013. (II.qqJ számű képviselő.testületĺ határozat 1. pontja szeľinti beľuházási

ľ.:"}:ľuEet, 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség áůta| kĺíľt Kiiľny""ät é, Eneľgia đilí'ľľogľam Epĺitgt9neľgetikai fejlesztések és ktizvi|ágítás eneľgiatakařékos áta|akÍtásaelnevezésű

KEoP-2012-5.5.9/A kódszámú - pá/lyázati konstľřkciĺi ,,En-eľgiaľacionalizálás Józsefuáľosba,'című pályázat tárgyában bľuttó 115 890 55ĺ Ft beľuházási-ŕisszköItségre módosítja, amelykiiltségvetés a pá|yńzati konstrukciĺí keretében teljes egészében e|szám-olható (elszámolható
kö|tség bľuttó 115890551 Ft) és.fe|hatalm^,,^ i polg7rmestert a pá|yánat benyrĺjtásához
szükséges és a hiánypótlások soľán felmeľülő összes däkrlmentum aláíľisáľa.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. március 06.

2. 2sjlJols. (II.06.) számú képvisető-testĺileti határozat és ezen határozat l. pontja a|apján azEpületenergetikai fejlesztések és közvilágítás eneľgiatakaľékos áta|akitásaelnevezésű, KE6P-2012-5.5.0/A kódszámú páilyázati konstľúkciójáľa 
'Eneľgiaľacionalizálás Józsefvárosba,, címűpá|yázat benyr'ijtásához, a támogatási kérelóm pénzĺigyi Íinanszíľoz álsához összesen bľuttĺí17 383 583 F.t iisszegĺÍ saját forľást biztosít, ämelyhez 98 506 968 F.t KESP foľľásbóligényelhető támogatást pá|yáz meg' a következő ingatlanok eneľgiaľaci ona|izáůására:

- Napraforgó Napközi otthonos ovoda (l084 Budapest, Tolnai L' u,7-9.,hrsz.:34803/1)
. Százszorszép Napkozi otthonos óvoda (1086 Budap est, Szíizu' 2., A.és B. épiilet ,hrsz':35263



- Várunk Rád Napközi otthonos óvoda (1086 Budapest, Csobánc u. 5., hrsz.: 35908.)

- Budapest Fővaľos VIII. került Jőzsefvtnosi onkoľmźnyzat Polgáľmesteri Hivatal (1082
Budapest, Baľoss u' 63-67 .; hrsz,: 35235)

3. a35ĺ20|3. (II.06.) számú képviselő.testületi batározatot az a|áhbiakkal egészíti ki:

Az łinkoľmányzati, költségvetésben, valamint a 3 évľe előľe szóló költségvetési tervében
(gtirdĺilő tervezés) a teljes projekt összeg - adott évre jutó iisszegét - a felhalmozási célú
hevételek és a felhalmozási célíl kiadások kiiziitt nevesítetten szeľepelteti.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|3, március 06.

A dtintés végľehajtásátvégzii szeľvezeti egység: Pénzügyi IJgyosztá|y, Polgármesteri Kabinet

Budapest, 20|3 ' március 04.
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