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1. KMOP.4.3 .2 l 

^-13 
azonosítĺó számr'i pály ánati felhívás

A Nemzeti Fejtesztési Ügynökség 20t3. június |4-én kiemelt projekt felhívást tettkozzé
KMOP-4.3 .2l A-|3 kódszámon a,,Közép-Magyaľoľszágí operatív Pľogram - Egészségügyi
szo|gá|tatások, j áľóbete g- szakellátás fej le sztése'' címme l.

A konstrukció alapvető célja, hogy a Kĺizép-Magyarországi operatív Progľam 4. Humán
közszo|gźitatasok intézményrendszerének fejlesztése pľioľitás és az 5. Teleptilési terĹiletek
megújítása prioritas célrendszere mentén cisszekapcsolja és összehango|ja az integrált,
szociális típusú vĺĺĺosrehabilitáció és az egészségügyi iĺtézmények infrastľuktuľa fejlesztését,
hogy a szinergikus hatások kihasználásával fokozzaamegva|ósuló fejlesztések hatékonyságĺĺt
és eredményességét. A kiemelt projekt hangsúlyt fektet a fenntaľthatőságra, ame|y az
erőfoľrások koncentrálását, az integrźt|t fejlesztések megvalósítását he|yezi előtérbe.
Mindezekĺe figyelemmel a konstľukció - kĺiltséghatékonysági szempontok alapjan vizsgá|va
a központi régió egészségiigyi ellátásfejlesztése és a közép-magyaroľszági régiőban 2013-
20|4. év folyaman megvalósuló vĺĺľosrehabilitációs programok azon kapcsolódási
lehetőségeit, amely az egészségĹigyi jaró-beteg és alapellátási szo|gá|tatźtsok minél szélesebb
palettéĄát egy telephelyen koncentráló, valamint az 164912012. (XII.19.) Koľm. hatźrozatbarl
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nevesített öt viĺľosľehabilitációs célú kiemelt program egyikének együttes fejlesztését képes
megvalósítani _ a főváros VIII. keľületében mfüĺjdő alap és járó-beteg egészségügyi
szo|gáItatástnyújtóintézményfejlesztésétnevesíti.

A konstrukció célja olyan, az egészsé.gugyi alapellátási funkciókat, valamint jaróbeteg-
szakellátást integráló, míĺködési engedéllyel és ťlnanszírozásí szerződéssel rendelkező
egészségĹigyi szolgéitató komplex (a ľendelőintézetben nyújtott szo|gá|tatźtsok'iellemzően egy
telephelyen történő) fej lesztése, amelynek eredményeként megvalósul :

o Ą szo|gźitatási hiĺĺnyok megszüntetése és szo|gélltatások bővítése a szükségleteknek
megfelelően;

. Az egészségiigyi szolgáltatásokhoz va|ő hozzáférés javítása, a taľsadalmi esélykültinbségek
csökkentése, külĺinösen a hátrźnyos helyzeĺĺ' rossz egészségi és mentális állapotú lakosság
szétmfua;

. Az egészségtigyi szo|gá|tatások színvonalának és a munkafeltételek minőségének javítása,
infrastruktuľális feltételrendszerének (épület, gép-műszer és informatikai eszkozźilomány)
korszenĺsítése ťrgyelembe véve a környezettudatos gondolkodásmódot (kornyezetbarźú
technológifü és anyagok alkalmazása, amegújuló energiafoľrások hasznáIata);

. A definitív és lakosság-kĺizęIi e||átást biĺosítő szolgźtltatások komplex rendszerének
kia|akitása, az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek
integráciőjával, amely hatékony mfüĺidésével nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait
képesek optimalizálni, hanem színteréül szo|gá|hat az egészséges életmódot elősegítő
tevékenységeknek, szolgá|tatásoknak, programoknak is;

. Az indokolatlan kőrházi ellátások szźmźnak csökkentése és a kőrhazi ellátást nem igénylő
betegek, a kciltségesebb aktív fekvőbeteg ellátási forma helyett, jĺĺľóbeteg-szakellźtásbart
történő e||źúása:'

. Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megvalósítása a fogyatékossággal élő és
megvźitozott munkaképességiĺ emberek egészségĹigyi a|ape||éÍáshoz való akadálymentes
hozzźf& ésének érdekében.

. Kĺjzvetlen betegellátással kapcsolatos intézményen belüli és a betegellátás pľogĺesszív
szintjei közĺitti modern infokommunikációs rendszerbe valő kapcsolódás infoľmatikai
feltételeinek megteremtése.

A konstrukció a fentiek mentén azon oná|Ió jríró-beteg egészségügyi intézmény fejlesztését
cé|ozza, amely alapellátási és jrĺľóbeteg-szake||átási szo|gá|tatásainak terĹileti ellátási
kötelezettségébe tartozik a főváros VIII. keľĹiletében az 164912012. (XII.19.) Koľm. hatźttozat
szerint tamogatott vĺáľosľehabilitációs program (Magdolna-negyed III. ütem) akcióteľiilete,
Iega|ább egy szakmában70 ezet főszakellźttásátbiztosítja, és a ťovlíros azon térségében nyújt
egészségiigyi ellátást, amelyben

. kiemelkedően rosszak a lakosok moľbiditási' moľtalitási mutatói;

. magas tV oľvos beteg-találkozások aránya'

. a lakosság kcirében a mentális és pszichiátriai betegek arźnya jőva| magasabb az át|agnáI;

. kiugľóan magas a hátrźnyos helyzehĺ' rossz szociális kĺĺrülmények közcĺtt élő lakosság
atáĺya.

E célcsopoľt szociális hátterének javításéůloz a szociá|is beavatkozások mellett az
egészségĹigyi ellátásokhoz va|ő hozzźlfétés fejlesztése is kiemelten hozzájźtru|, kĹilönĺisen a
mentális egészségi á||apot javítása, és azegészségnevelés tĺĺmogatása tévén.



Apźiyź.r;at épület átalakítás és bővítés címén az a|ábbi tevékenységeket támogatja:

. Egészségiigyi alapellátás keretében, meglévő ktizfinanszítozott és terĹileti ellátási
kĺjtelezettséggel rendelkező haziorvosi _ és gyeľmek hláziorvosi rendelőnek, fogorvosi
rendelőnek' védőnői szolgálatnak, a központi a|ape||átási ügyeletnek, iskola-ęgészségĹigyi
szo|gáIatnakhelyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, a jogszabá|yi és a szakmai
minimum feltételeknek megfelelően, és az akadá|ymentesítés és eneľgiahatékonvsági
szempontok Íigyelembevételével ;

o Több egészségügyi a|apszo|gźitatás (különcisen haziorvosi szolgá|tatás) egy épületbe
ttiľténő integrźiźĺséú (praxisközcisségek létrehozását) biztosító fej lesztések;

. Egyéb egészségfejlesztési feladatok (pl.: teľhestoma) e||átására alkalmas és
nélkülcjzhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítása.

o Meglévő jaróbeteg-szakęllátás infrastruktúrájának bővítése, átépítése, felrijítása a
jogszabáIyi és a szakmai minimum feltételeknek megfelelően, jelen Felhívásban e|őírt
kötelező, illetve opcionális funkciók infrastruktuľális hátterének megteremtése, az
akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembevételével.

Apźiyźaat lehetőséget ny$t az alábbi eszközök beszerzésére:

. Egészségügyi alapellátási funkcióhoz kapcsolódóan a mfü<idési engedélyben és oEP
finanszíľozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szfüséges minőségi
definitív ellátas biztosítasahoz elengedhetetlen muszet, gép, infoľmatikai és egyéb eszkoz
beszerzése.

o Jiíľóbeteg szake||átáshoz kapcsolódóan a mfüödési engedélyben és oEP finanszírozási
szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szfüséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, eszkoz beszerzése.

Továbbá tlímogatj a az alábbi tevékenységeket:

o Infrastrukturához kapcsolódó eszközök, beľendezés, bíltorzat, amelyek a viíľóteľem és
rendelő komfortosítását szolgálj ák.

o A haĺĺlyos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előíľt szźtmű paľkoló-
féľőhely és akadálymentes paľkoló-feľőhely létesítése, tervezői nyi|atkozat a|apjáĺ.

o Udvaľfelújítás; telekhataľon belüli külterület-rendezés; paľkosítás.

A pá|yázat keretében kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

o Nyilvánosságbiaosítása.

o Pľojektszintiikönywizsgálat.

o Akadálymentesítés.

o Lega|ább egy cjnállóan tźtmogatható infrastrukturális fejlesztés.

o Azbesztmentesítés.

o Energiahatékonyságkoľszeľűsítése.

A pá|yazat keretében az onkormźnyzatnak lehetősége nyílik az Alnőra utcai rendelőintézet
teljes felújítźsálra az a|ábbi feltételek mellett:

A pźůyázat szerint rendelkezésľe á11ó vissza nem térítenďő tźĺmogatás összege maximum 970
millió Ft, amely a pľojekt összes elszĺĺmolható kĺiltségének |00 %o-a.



A projekt fizikai megvalósítźlsźra aptojektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a
pĄekt a Tźtmogatási Szeľződés hatályba lépéséig nem kezdődcitt meg, akkor a Támogatási
Szerződés hatályba lépésétől - szźtmítvamaximum 18 hónap áll rendelkézésére.

Apá|yázat benyújtásához szĹikséges feltétel, ltogy azonkoľmanyzatvá||a|jaa 1084 Budapest,
Auróra u. 22-28. szám alatti ingatlan rendeltetésében, és a projekt céljĺának megfelelő
felhasznźiásban a beruhźzás megvalósíüísanak zárásátő| szémítoi 5 évĘ változás nem
történik, a támogatott kĺizszolgá|tatźsi tevékenység nem szíĺnik meg, jellege nem vá|tozik
meg.

A teljes projektjavaslat dokumentációjanak benyújtási határideje az NFÜ nevében eljaró
EsZANkft. részérę 2013.július 1 5.

A benyújtáshoz szfüséges az Emberi Erőfonások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)
tĺímogatói nyilatkozata, melynek igénylésére 20|3.június Z8-igvanlehetőség.

A2007-2013 programozásiidoszakban azBurőpaiRegionális Fejlesztési Alapból, azĘurőpai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapbó| szźrmaző tĺámogatások felhasználásának ľendjéiol
szőIő 412011. (I. 28.) Kormány ľendelet 28. $ (5) bekezdése alapján pá|yaző kérěsére
lehetőség van a páiyázat benyújtási hatrĺľidejének egyszeri, 30 náppal t<iľténő
meghosszabbitźLsáÍa.

Az onkormlĺnyzatnak a támogatói nyilatkozat igényléséhez aZ a|áírt, beszkennelt
megvalósíthatósági tanulmiĺnyt, a pľojekt adatlapot, a költségvetést, valamint annak
magyarézatát, és a vźarajzot és helyszínľajzot ke|| elektľonikus foľmában (pdf kiteľjesztéstĺ
f;íjlként) benyujtania, amelynek tarta|ma ezt ktivetően nem módosítható. Fenti
dokumentum ok az előterjesztés mellékletei.

A Józsefuarosi Egészségiigyi Szolgálat (a továbbiakban: JESZ) a pá|yźzati felhívás
megjelenése után megbízási szerződést kötött (figyelemmel a Képviselő-testiilet 2O9l20I3.
(v.29.) sz. hatźrozatában foglattakra) a Tender-Network Zrt-velá páIyźnati dokumentáció
kidolgozására. Megbízott szeruodés szerint elkészítette EMMI részére benyújtandó
dokumenfumokat és folyamatban van a 2013. július 15-i határidőig sztikségěs teljes
dokumentáció elkészítése.

Fentiek a|apjanjavaslom, hogy az onkoľmrínyzat induljon a Nemzeti Fejlesaési Ügynökség
á|ta| |<tírt KMOP-4.3.2lA-|3 kódszámú _ Egészségügyi szolgáltatiĺsok, jaľóbeteg-s^u"lletň,
fejlesztése a Kózép-Magyarorczági régióban című kiemelt konstľukcíon a, Auróľa utcai
rendelőintézet felújításą korszenĺsítése cé|jábőt a hatékonyabb, magasabb szinttĺ
egészségügyi ellátás megteľemtése érdekében.

Az épületben talźtlható ellátási helyek a tervezési koncepció szeľint az a|źhbiak szerint
módosulnak:

Megnevezés Me sI évő el he lvezlre dé s Uj elhelyezkedés

Védőnők Frildszint VIL emelet

Gvermekorvosok Fĺildszint Fĺildszint
Igazgatősźry I. emelet VII. emelet

Győgyszertát [. emelet Földszint

HiŁiorvosok II. emelet [. emelet

Foglalkozás-e gészsé güsv II. emelet II. emelet



Diabetológia II. emelet II. emelet
Szemészet III. emelet [. emelet
Fül-on-gégészet lII. emelet IV. emelet
Labor III. emelet II. emelet
Röntgen IV. emelet IV. emelet
Ultrahang IV. emelet IV. emelet
S zül észet- nő gy ő gy ászat IV. emelet IV. emelet
Kaľdiológia IV. emelet II. emelet
Sebészet V. emelet V. emelet
Mtĺtők V. emelet V. emelet
Gastľoenterológia V. emelet V. emelet
onkológia V. emelet II. emelet
Pszichiátria V. emelet VI. emelet
Neurológia V. emelet VI. emelet
Reumatológia VI. emelet III. emelet
osteopoľosis VI. emelet III. emelet
Fiziotenípia VI. emelet III. emelet
Gyógytoľna VI. emelet lII. emelet
Bł3rgyőgyászat VI. emelet II. emelet
Urológia VII. emelet V. emelet
Tüdőgondozó Koľiínvi S. u. Földszint,I. emelet

2. KMoP.4.3.2lA-13 azonosító szátmű páiyázati benyújtásához szĺikséges
teľvdokum entáció elkészítése

Az NFÜ részére tciľténő te|jes pá|yazati dokumentáció benyujtásrához sziikséges jogerós
éPítési engedély, .raE{ az engedé|yezési.eljĺírás megindítás arői- sző|ő igazo|ás a Pá|yazatiUtmutató I. szźlmű mellékletében foglaltak sżerint. .ą.žooto.-anyzat je|Jnleg rendelk ezikazépiilet megépítéséhez sztikséges jogerős építési engedéllyet, melýnď módosĺtása sziikségesaz a|ábbiak'ra tek intettel.

A Koľmrĺny 20l2.ben döntĺitt anól, hogy ttjjáépíti a jőzsefvárosi Ludovika tciľténelmiéptiletegytittesét és ezze| egyiltt megujítjí u Ýľi. kerületi Otczy kertet. A fejlesztést aKormríny májusban kiemelt európai u''ió.' projektté nyilvĺĺnítottä. A Ludovika Campuskialakítása éľinti a jelenteg aJESż telephelyeient mtĺt<ĺáő, a 1089 Budapest, Koľrĺnyi S. u.3/a szźlm a|att ta|á|hatő, | 0l0 m2 alapterĺiletű, TBC és Pulmonologiai Gándozó Intézetépiiletét. A Campus kialakítása soriín az Intézet műk<idése fenti épületben megszĹintetésrekerül. Jelen pźiyazati felhívás keretében azonban lehetőség nyílik á ľgc és PulmonologiaiGondozó Intézet helyiségeinek az Auróra utcai rendJő 
.intézet 

új optileteue ftĺľténőintegľálásríra.Igy azIntézeimegujult köľülmények kĺizött tudna tovább míiködni.



A jelenleg éľvényben lévő jogerős építési engedély tarta|mazza a Józseťvátosi Szociális
Szolgáltató Központ kialakításáru uonaiko,ó teľřeket is, mely azonbanjelen projekt felhívást
nem éĺinti, melynek a|apján szintén indokolt a jelenlegijogoo. építési engedély módosítása.
Javaslom aztlj építési engedély benyújtásánál-kerüljón.figyelemie véteře az Aurőrautcai
::::y:ľ::::épületében elhelyezésre kerülő Korłĺnyi Sándor utcai TBC és Pulmonologiai
uonoozo htezet.

Az túdo|gozott kivitelezési és építési engedé|yezési teľvdokumentáció elkészítése éľdekében,az Esz-Ker Kft. véleménye szerint hirdetmény nélküli tĺĺrgyalásos kozbęszeruési eljárás
.fo|ĺtathĺó le, figyelemmel a kozbeszerzésekľől szőtő 2O|l. ovi CVIII. törvény 94. s Q)b.ekezdés c) pontjában foglaltakľa, mely szerint hirdetmény nélküli tĺíľgyalásos eljáľást lehetalkalmazni, ha a sz;rződés kizárő|agos jogok védelme miatt kizźrőIłg egy meghatźrozott
szervezettel, személly.el töthető meg. Az engedélyezési tervdokumentációi a KIMA StudioKft. készítette el az onkoľmźnyzatta| kĺjtött teľvězési szerződés alapján, és a szeruodés 6.pontja szerint az á|ta|a készített dokumentumok szerzodi jogvédele^ autt álló művek. Az
engedélyezési és kivite]i tervek átdo|gozásának becsült ktĺltsoge bruttó n a0O000 Ft, melyre
fedezet biztosítása szükséges. A Bír'ílóbizotĺság részére zoll.június 24-én küldte meg. Akozbe-szeruési eljarás ajén|attéte|i felhívása és ajrĺnlattételi dokumentáció az előterjesztés
mellékletét képezi.

A kcjzbeszerzési eljárás lefolytatása miatt a teľvezési szerzódés megkötéséľ e a pá|yazat
benyujtásáig,2013. július 15-ig nem lesz lehetőség, ezértjavaslom až, hľopaĺ RegionálisFejlesztési Alapból' az Európai Szociális elapuól és a Kohéziós Alapból szźrmaző
tiĺmogatások felhaszná|ásának rendjéről szóló 4/żOI1. (I.28.) Koľmány ľen.delet 28. $ (5)bekezdése a\apján a pá|yázat benyujtási határidejének egyszeri, 30 nappal töľténő
meghosszabbítását.

3. Az Aurĺíľa utcai rendelőintézetben ta|á|hatő gĺőgrszertár tulajdonjogának
megszeuése és béľle ti szerződés megkiitése a Hajnai Gýóryszeĺáľľal

Jelenleg az onkoľmányzatkizrĺľólagos tulajdonát képezi IlI aránybana Budapest, VIII. ker.35037lN| hľsz-on nyi|vántartott, termész"ib.'' a lot4 Budapest, Auľóra u. 22-28. szám alattiingatlan, amely ténylegesen összesen 4785 m2 alapteľĹilehĺ orvosi ľendelő és a társasházi
kĺiz<js tulajdonbó| hozzá tartozó 9202l |}O}O-red közôs fulajdoni hĺínyad.
A PHARMANOVA Zrt. kizaÍőlagos tulajdonźtképezi a Budapest, VIII. ker. 35037/N2brsz-
y:ľ:I:Ty9tt, természetben a 1084 Budapest, Auróľa u. zż-zs.I. emeletén ta|á|hatő, 4|5
m- alapterĺ.iletti gyógyszertát és a tiíľsashazikozos tulajdonbóIhozzátartoző 7g8lI00OO közös
tulajdoni háĺyad,. Jelenleg --:p^ľ:.9:n nem a teljes ąis m2 teriileten ta|Íl|hatő a győgyszertár,
ennek egy részét (I20 m,) a JESZbér|i azigazgaíősághelységeinek ľészéľe.
Az NFÜ által kiírt páIyazati felhívás alapján támogatás csak a saját tulajdonban lévő
ingatlanľészre igényelhető.

Az Aurőra u. 22-28. szélm alathi épület teljes felúj ításáůloz és a TBC és Pulmonologiai
Gonđozó Intézet ezen épületbe töľténő integľálásáhoź szĺikséges a jelenleg PHARMANOVA
Zrt. tu|ajdonában álló tulajdonľész megvásárlása. Az onkorm źnyzat éľtéřbecslő t bízott megaz ingat|an piaci éľtékének meghatározásáta' melyet az értékbęcslő bruttó 85 725 000 Ft-ban
állapított meg.

+ onkoľmányzat és a PHARMANOVA Zrt. 20IO. október 08-án ingatlaĺl csere
e(őszerzĺĺđést kötött. A Szerződő Felek rcgzítették, hogy a PHARMANov/_ Zrt. céIja, hogy



az épu|et első emeletén műktidő,415 m2-es közforgalmu győgyszeľtár fřildszinti, 150 m2-es
üzlethelyiségbe, a betegforgalom által lehďĺ legjobban eĺňtett ingat|anrészbekoltozzon át és
ott múködjĺjn tovább. A szerződésben az onkormányzatkotelezóttséget vállalt arra,hogy a
Budapest, VIII. ker. Auróra u. 22-28. szźnrl a|atti telken á1ló jelenleg is lotezo épület fetújřtäsa
és átépítése' bővíté"se sorĺín kialakít győgyszertár cé|jara az tĄollrlan megépítendő ftjldszinti
részben egy l50 m" hasznos alapterületű tizlethelyiséget (ato;ábbiakb"* ü Győgyszertár),
az e|fogadott tervdokumentáció alapjŕn és annak ha.sználatba vételi 

"''g.đetyet 
Tágkésőbb

20|2. április 30. napjáig beszerzi. Szeruőđő Felek rögzítették, hogy u,Úi cyogyszeiźr címe
változatlanul Budapest VIII. kerület Auľóra u.22-28. szétm alatt lósz, os a ÉH,łnu.łNoVA
Zrt. csak ebben az esetben köteles a,Uj Gyógyszeľtárat a csere tárgyaként elfogadni. APHARMANOVA Zrt. vźů|a|ta, hogy az elfogadott tervdokumeniációt a hatáskĺjrrel
rendelkező egészségiigyi hatósággal (regionális tiszti fogyógyszerész) egyezteti. Szerződo
felek elfogađják, hogy az egyeztetés eľedményeként a győgyszeľtar beĺső helyiségeinek
elrendezése és alapterülete _ az <isszes alapteľület és-a gyógyszertfu épüleien beliili
elhelyezkedésének vźitozat|anul hagyásával _ módosulhat. ,ł ňógkot ott szerzi5désben aPHARMANOVA Zrt. fulajdonát képező 4I5 m2-es I. emeleti győgyszertar éľtéke a
szerződésben bruttó 70 500 000 Ft-ban kerĹilt rögzítésre, az ĺi, -iso' 

m2-es ftildszinti
gyógyszeľtrír bekerülési éľtéke 45 000 000 Ft-ban keľĹilt megá||apíiásta.. Az onkormrínyzat
2012. április 30-ig a 150 m2-es üzlethelyiséget nem építette meg.

Tź|ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oĺtkotmáĺyzat eľedményes
tlíľgyalásokat folytatott a PHARMANOVA Zrt-ve| tulajdonrĺnak megvásárlásĺĺról, melynek
eredményeként a Zrt.kész eladni a tulajdonát képezí;,35037l0lN2hě|yrajzi száműalbetétet
bruttó 70 5000 000 Ft.éľt az onkoľmźnyzatnakaza|ábbifeltételek mellett:-

a) PHARMANOVA Zrt. a biľtokban lévő gyógyszertána|, a győgyszertaÍat üzemeltető
Hajnal Bt-vel, mint bérlővet adja át azlngat|ant.

b) Az onkormĺínyzat bér|eti szerződést kĺit a Hajnal Bt-vel cisszesen 15 évre, mely
egyszeľi alkalommal 5 évre meghosszabbítható béľlő kéréséľe. A bérleti szerzóděs
szerint a bruttó bérleti díj éves szintje az t$ ingatlan forgalmi éľtékének 8oÁ-a |ehet,
azzal, hogy ez a merték a csere e|őszerzódés szerinti bruttó 45.000.000.- Ft-os
foľgalmi éľtéktől lényegesen e|t&ő nem lehet.

c) A Hajnal Bt. az ingatlan birtokát csak abban az esetben kĺĺteles átadni és az
ingatlanból kiköltĺizni, ha az ttj győgyszertári ingatlan jogerős használatba vételi
engedéllyel rendelkezik és ezen ingatlan biľtokba vehető az új győgyszertźt
berendezésérekia|akitźsfu a.

d) Amennyiben a fentebb vźao|t konstrukció egy előre meghatáľozott dátumig nem
valósul meg, tehát aHajna| Bt. a megfelelő feltételekkel měgktitĺitt 15+5 6y.. bérleti
szerzodés alapján nem fudja biĺtokba venni a győgysžertarí ingatlant, úgy a
PHARMANOVA Zrt-tazadásvételi szerzódéstol való elállási jog illetne meg.

A fentiek alapjźn javaslom a PFIARMANOVA Zrt. tu|ajdonátképezt5 ingatlanľés z megvéte|ét
bruttó 70 500 000 Ft összegéľt..és ezze| egy időben bérleti s,",,ődé"."gt.tite.ot a Hajnal Bĺ
vel. Tekintette| arra,hogy az onkoľmlínyzatbér|o elhelyezési k<itelezett-séggel szerui meg az
ingatlan tulajdonjogát, így béľlő szrĺmára ny,űjtaĺldó új helyiség esetéb-ň nincs szuĚseg
versenyeztetési eljrĺľás lefolytatásĺĺľa.

Az ingatlan megvásár|ása után a teljes épület az onkormźnyzat 100%-os tulajdonába kerĹil,
melynek a|apján a jelenlegi társasházi forma megtartása szfüségtelenné vá|ik,Lzén javaslom
azadősvételtkövetőenatánsashźzmegszĹintetését.



4. PáIyázat teljes köttségvetése

A pá|yazat szerint ľendelkezésľe álló vissza nem téľíten dí5 támogatás összege maximum 970millió Ft, amely a projekt összes elszámolható költségén ek IO0 Yo-a.

A projekt megvalósításáhozszükséges az a|ábbifeladatok, tevékenységek megvalósítasa:
- Eszkozbeszetzés: az épu|et átalakítása és bővítése után szĹikséges a helyiségek

heľenclezéséhez bútorok beszerzisc ćs betervezésľe keriilt több orvosi eszköz
beszerzése is. A beszerzések várhatőanz}ls. év elején keľülnek lebonyolításra.

- Mtĺszaki ellenőri díj: a kivitelezés megvalősítźtsźůloz szükséges műszaki ellenőr
megbizźsa' amelynek beszerzésére atźmogatási szerződés megkĺiiése után kerül sor.

- Projektmenedzsment díj: A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokat
megfelelő szaktudással és tapaszta|attal rendelkező személy lźúhatja el. Elvarások aprojektmenedzseľrel kapcsolatban: felsőfokú végzettšéggel, min. 3 évesprojektmenedzsment tapasztalatokkal és legalább ógy, kizĺiśsegi támogatásból
megvalósuló 500 millió Ft tlímogatási összegét elérő, ógészségiigyřinfľastľuktuľális
beruhźzási projektvégľehajtásában szerzett réleváns tapasna|atokŕal rendelkezik. Apá|yźnat megvalósításáůloz sziikséges pľojekt menedzsment szervezet kialakítása az
a|ábbi személyekkel: 1 fo pľojekt m9nediser, 1 fiő pénziigyi munkatáľs, 1 ftĺ pľojekt
menedzser helyettes, 1 fĺĺ jogi munkatáľs, l fo épités,,1. fő projekt ásszisaens. Apá|yazat keretében az ĺlsszköltség maximum 1,ś %-a (14s^so óoo FQ foľdítható
pľojekt menedzser feladatok e||átására. A projekt megvalósítás átláthatősága miatt és
ellenőrizhetősége miatt elsziímolható tĺlltsegen fęlüiszfüséges 15 000 000 Ft saját
forrás biztosítása.

- Közbeszerzési szakért(5 díja: a projekt megvalósításźłloz szükséges kłjzbeszerzési
tanácsadó a|ka|mazása, amelynek 10 001 zso ľt-uan keriilt betervěésre, de ez a díj
nem haladhatja meg a projekt összköltség énęk 2 %o-át.

- Kcinywizsgźiői díj: amennyiben a projektre vonatkozóan megítélt tĺĺmogatás ĺisszege
meghalađja az 50 MFt-ot, a projekt befejezésekor híelezo a 

.pľojektszinĺĺ

könywizsgáiat elvégzése, az eľről szóló igaző|ast _ a jelen útmutatá meilékletét
képező taľtalommal _ a zárő elszámolás részJként szfü séges benyujtani.

- Nyilvlínosság bizosításrĺnak díja: a kedvezményezett a pľojekt megvalósítása soľiínkĺiteles a hatĺilyos jogszabáIyokban meghatározott tájekoztaĺísi ěs nyilvrínossági
kĺĺtelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a tĺĺmogatásróI az ott meghatiíľozott
módon és tartalommal információt nyujtani

- Kivitelezési költség: apá|yazat keretében a fennmaradő rész kivitelezési költségként
keľül elsziímolásra (869 950 000 FĐ. A tervezíĺi költségbecslés alapjrín a kivitelezés
díja ĺisszesen bruttó 980 000 000 Ft, ezért afennmarado l lo 050 00d Ft -ra sajźúfo.rás
biaosítása szfüséges.

- KöltöZtetés díja: a kivitelezés soriín fontos a JESZ folyamatos iizemelése, mivel a
tizemelés kiesés miatt az intézmény oEP finan szírozástő| eshet el. A kivitelezés soriĺnaz e||áttások átköltöztetésre kerülnek a folyamatos műkĺidés miatt, ennek költsége a
pá|y ázatb an nem el szĺĺmo l ható, ezért saj át forrás bizto sítása sztikséges.

- Telekľendezés: az'építkezés megkezdéséhez sziikséges a jelenleg a fiiépület mellett
ta|á|hato kis épületek elbontása és a kivite|ezés Ěefeježésekoí a, uiuaálymentes
paľkoló kialakítása a jogeľős építési engedélyben foglaltak szerint. Ennek ktiltség nem
kertil a projekt keretében elszĺímolásra,-ezért- saját foiĺás biztosítása szĹikséges.



Egyéb költségek: itt kerülnek elszámolásra a pľojekt sorĺín felmerülő hatósági díjak,tervellenőri díjak.

Taľtalék: aPá|yazati Felhívásban meghatáľozott méľtékben (maximum azösszköltség
5%-a) képezheto az e|őre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható költségetjelentő kiadások fedezetérę.

Megnevezés

Osszeg (Ft)
Pá|yazati
tiĺmogatás Saját fonás

Uyogyszenar megvasárlása 0 70 500 000
r ęrvezes ol.| (enge(lelyezesl. kiviteli 0 23 000 000
DszKozoesverzes (butoľ' gep ) 54 89t 940 0Műszaki ellenőri díj 9 696 450 0
Proj ektmenedzsment díj 14 456 250 15 000 000
Kozbeszerzési szakéľtő díi a 10 001 250 0Non)rwŹsgalol dll 4 826 000 0
l\ yllvanossag Dlztosltársának díi a 4 699 000 0
Ä.rvrlelezes Koltsege 869 950 000 I 10 050 000
Í\.oltoztetes (sznteK l(ozött. Koránvi S. u^) 0 20 000 000
Telekľenđezés. 0 15 000 000
Egyéb k<jltségek I 000 000
Taľtalék t 479 tro
osszes köItség 970 000 000 254 5s0 000

t 224 550 000
Az onkormáyvnt a p'áiyáľ,at megírásálhoz az E'gészségĹigyi Szolg źúatnak g.7OO,0 e Ft-ot biztosított,így a teljes bekeľülési költség várhatóan |.234.25ó,0 e F-t lěsz.
Tá!ékoztatom a Tisztelt Képviselő-testí.i|etet, hogy azonkormány zat a20!|-2lt2.évi lakóépĺileteinekelidegenítésébo| származó bevételek 50%-nak-befizetési köteĺezettségét az t993. évi Lxxxvn.
lľ:-"yl"l szabźiyozott fe|használás ig.?zo|átsźnak az onkorm ányzat e|eget teff, az elszámo|ást aMAK hatérozatta| e|fogadta, így az onkormányzat a 2|2/2ol-:. 1vl.oi ) sÁmil határozatábanfoglaltakat teljesítette....Ennek eredménye, hogy a.20|:. evi Ĺoltségvetésben tervezett ll60f címentervezetlmódosítoff e|őirányzat,melynek összége 264.3o0'o e Ft szavad ľendelkezésűvé vált.

A 254.550,0 e Ft fedezetéül javasolom a ||602 címen tervezett Fővárosi onkormány zatnak azelidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összegének 507o-os áftadáls e|őirányzatźftmegjelölni|62.634'0 e Ft <ĺsszegben, valamint a |||07-02 cím řejlesĺési taĺalékon belül az Auľóľa ľendelĺjfelújítási cé|tafta|ékźú 9|.9|6'0 e Ft összegben. Javäslom, az önrész miatt az o"řffi;;;;;költségvetésén belüli átcsopoľtosítást.

A3 onkormányzat 36/2013. (II.06.) számú hatáłrozatátban vállalt tartós köte|ezettségen kívül epáiyáaattal. további tartós kötele zettségnem keletkezik.

A Képviselő-testĺilet.döntését aMagyarorsz{g helyi önkormányzatairő| szó|ő 20|l. évi CLXXXIX.törvény 4l. $ (3) bekezdése, a 11l. $ (2) bJkezđé"", -allamllĺntartasľól szóIó 20II. éviCxCV.tĺirvény 23.5 Q) bekezdés a) pontja a|apjánhozzameg'.

Kéremazalátbbihatároz-ati javaslatelfogadását.



Határozatijavaslat

A Képviselő-testület rńgy diint, hogy

1. a Nemzeti Fej|esztési Ügyntikség által
indu|, az Aurőra utcai ľende|őintézet
ellátás megteľemtése cétjából.

Felęlős: polgármester
Határidő: 20|3. jűnius 27.

a) gyógyszeľtáľ megvásáľlására

b) teľvezési díjľa

c) pľojektmenedzseľi díj ra

d) kĺvitelezésľe

e) költtiztetésekľe

Í) te|ekrendezésre

g) egyéb költségekľe

Felelős: Po|gáľmester
Határidő: 2013. június 28.

kiíľt KMoP-4.3.2l A-13 kódszámű pá|yázaton
felűjÍtásával a magasabb szintíĺ egészségÍigyi

2. ľ-"d"ľ:.1 Főváľos VIII. keľület Józsefváros onkoľmányzata a Nemzeti Fejlesztési
Ugyniikség áita| kiírt Kiizép-Magyaľországi opeľaúv Pľogľam ľgosÄegĺigyi
szolgáltatások, jáľóbeteg-szake|látás fejlesztése a Közép-Mag|arorszálgi- régióbän
KMOP-4.3.2/^-|3 kódszámú páł|yázati konstľukciójáľa bľuttó 970 000 000 Ft
beľuházási iisszkiiltségge|,254 550 000 Ft łinľéssze|,pá|yázatot nyújt be és fe|hata|mazza
a polgáľmesteľ az Embeľi Eľőfoľľások Minĺsztéľiumának támogatói nyi|atkozatához
szĺĺkséges iisszes dokumentum aláíľására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. június 28

az Onkoľm ányzatiönľészt zz a|áŕlbi feladatokľa biztosítja:3.

70.500.000.- Fr

23.000.000.- Fr

r5.000.000.- Fr

110.050.000.- Fr

20.000.000.- Fr

15.000.000.- Fr

1.000.000.- Ft

4. a. Jőrsefvárosi Egészségĺigyi Szotgálat fenntaľtójaként vállalja, hogy a 1084 Budapest,
Auľóľa u. 22-28. szám alatti ingatlan ľendeltetésében, és 

" 
p'o;el.t céljának megfóle|ő

fe|használásban a beľuhĺĺzás megvalósításának záľľásńtő| számítótt 5 évig változás nem
tłiľténit a támogatottkłinzo|gátltatási tevékenység nem szűnik meg, jel|ege nem változik
meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatátndő: 20 13 . június 27 . és aberuházás megvalósítá sának zérásától számított 5 évig

felkéľi a polgáľmesteľt, hogy nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Ügynöks ég és az EszA
Já1sadalmi Szotgá|tató Nonpľofit Kft. részére kéřelmet a páiyázat benyújtási
hatáľidej ének 30 nappal tti rténő meghosszabbítása tárgy ában,
Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l3.július l5.

a KMoP.4.3.2lA.13 kódszámrĺ páiyáłzat keľetében ĺntegľáIja a TBC és Pu|monologiai
Gondozó Intézetet a felr'ijítandó és bővítendő Aurĺóľa utcai ľende|őintézetépĺitetébe.

5.

6.

l0



Felelős:
Határidő:

polgármester
20l3. június 28.

7. a Budapest, vIIr. keľület Auľóľa a. 22-28. szám alatti épületben műkiidő Józsefváľosi
Egészségĺigyi Szolgálat épĺĺtet fetújítása engedélyezési és kiviteli terveinek átdolgozásával
egyetéľt.

b) az 5.a) pontja atapján e|fogadja az előteľjesztés mellékletében szeľeplő ajántattételĺ
felhívást és dokumentációt a hiľdetmény né|kü|i táľgyalásos közbeśzerzésĺ e|jáľás
lefolytatása éľdekében.

Felelős: polgáľmester
Határiđő: 20|3.jtnius27.

a) megvásáľolja a PIIARMANOV^ Zrt. kizáľĺólagos tutajdonát képező, a Budapest,
VIII. keľ. 35037lN2 hľsz-on nyilvántartott, termésietben iz 1084 Budapóst, Auľóľa u.
22-28. r. eme|etén ta|áihatő, 4|5 mf alapteľületű győgyszeľtárt és a táľsasházi kiiziis
tulajdonbóIhozzá tartoző 798/10000 ktizös tulajdoni háńyadot 70.500.000'- Ft összegben
és felkéri a polgáľmesteľt az adásvéte|i szerződés elkésżítéséľe és a Képviselő-testü|et
ľészéľe történő beteľjesztéséľe.

b) a 6.a) pontban foglaltak mĺatt a béľlő elhetyezési köte|ezettségének eleget tesz és
felkéľi a polgáľmestert a Hajnal Bt. gyógyszeľtáľľal ktitendđ béľ|etĺ szeľződés
elkészÍtéséľe és a Képviselő.testület ľészéľe tiiľténő beteľjesztéséľe.

Felelős: polgármester
Határidő: 20l3.július 17.

9. felkéľi a Jĺózsefváľosi Egészségügyi Szolgátat főigazgatőját a TBC és Pulmonologiai
Gondozĺó Intézet Auľóľa a. 22.28. szám alatti épiileibe łti,teoa integľálását kiivetően
készítse e| a Szolgá|at atapító okiľatának módosítását és jóváhagyĺs cěľĺnól teľjessze a
Képvise|ő-testii|et eIé.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20lS.máius 01.

10. a hatáľozat 3. ponÚjában foglaltak mĺatt

a)az onkoľmńnyzat kiadás 11107-01 cím felhalmozási céltaľtalékon belĺil az Auľóľa u.i
ľendelő felújítás - iinként vá||alt feladat - e|őirányzatát9Í..916,0 e ľ,t.ban átcsopoľtosítja
a kiadás 11605 cím fetújítĺĺs - iinként válla|t feladat _ előirányzatáľa Auľóľa u.i ľende|ő
fe|újítás pľojekt címén.

b)az onkormányzat kiadás 11602 cím felhalmozĺsi célú támogatás ái|amhántaľtáson
belülre e|őirányzatán belĺit a201|. évi elidegenítési bevételek átađása - ktitelező feladat -
e|őirányzatálľót 130.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605 cím felújítás - önként
vá|lalt feladat _ e|őirányzatńra 77.134,0 e Ft-ot, fe|ha|mozási - tinként 

"ĺll"lt feladat -előirányzatľa 52.866,0 e Ft-ot Auľóľa u.i ľendelő felújítĺís pĘekt címén.

c)a'z onkoľmányzzt kiadás t|602 cím felha|mozási cé|ú támogatĺĺs ái|amhántaľtáson
belĺilre e|őirányzatátn belĺi| a20|2. évi elidegenítési bevéte|ek átađása -kijte|ező feladat -
e|őirányzatárći 32.634'0 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadás 11605 cím fe|ha|mozási - iinként
vál|a|t fe|adat -+Iőirányzatra 17.634,0 e Ft-ot, személyĺ juttatás - ŕinként váI|alt fe|adat -e|őirányzatára 1t.811'0 e Ft-ot, a munlĺíltatót ierhelő járulékok és szociá|is
bozzáĘáru|álsi adĺó - iinként vátla|t feladat _ e|őirányzatára 3.189,0 e Ft-ot Auľĺóľa u-i
ľendelő felújítás pĘekt címén.

ll



Határidő: a)-c) pontok esetében 2013. június 28., d) pont esetében legkésőbb 2013.
december 31.

A döntés.végrehajĺísát végzĺő.s^zervezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi :JgyosztáIy,Pénztigyi
Ugyosztáiy, Polgármesteľi Kabinet, ĺegyzoi Kabinet,hatirozat szerinti intézmények vezetĺdi
Budapest, 20l3. június 26.

d[elkéri a Polgáľmestert, hogy a kiiltségvetésľől szóIó ľendelet kiivetkező módosításáná|
a határozatban foglaltakat vegye figye|ňbe.
Felelős: polgármester

csis Máté
'áľmesteľTörvényességi ellenőľzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

ł éĺĺ -ł ť

đ{,?..//Wyąĺ/ę,#?
Dr. Méšzár Erika ,/

atjegyzo 
/

t2
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ĺ. ľÁuoenrÁsr KoNsTRurcro MeerrlöLÉse

1.1. Kieme|t felhívás kódszáma KMOP-4.3.2/A-73

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a KM)P-4.3,2/A-13 kiemelt konstrukcióban nem
készül kĺtöltő progra m.

2. A PRoJEKT összrczó nołrnr
2.I. A kieme|t projekt címe (max. 250
karakter)

Józsefuárosi Egészségügyi SzoIgá|at
kompIex fej|esztése

2.2, A projekt megva|ósulásának
heIyszíne
Réqió: Közép-Maq varorszáq
Megye: Pest
Kistérséq:
Járás:
Telepü|és: Budapest
Irányítószám: 1084
KözterÜ|et (út, utca, tér, köz, eovéb) Auróra utca
Házszám: 22-28.
He|yrajzĺ szám: 35037
A beruházássa| érintett ingatlan
beruházás e|őtti funkciója (pl' háziorvosi,
Vagy fogorvosi rende|ő, védőnői Vagy
iskoIa-egészségtigyi szoIgá|at, központi
ügye|et, egészségh áz, szakorvosi rende|ő,
iá róbeteq sza kel|átó) :

Háziorvosi rende|ő, védőnői szoIgá|at,
szakorvosi rendelő, járóbeteg-szakeIlátás

2.4. A projekt fizikai megva|ósítása: I zotś

2.5. A projekt e|számo|ható köĺtségei Iszo ooo ooo Ft
összesen (Ft

2'6. Az igénye|t támogatás összege _|970 000 000 Ft
kozkiadás a|apon (Ft

2.7.. A tá tás mértéke (% 100 %

KozszÍéra szervezet pá|yázőkral vonatkozó speciális e|őírás: kozszféra szervezet
pá|yázők kizárő|ag a Pá|yázati Felhívásban adott tevékenység vonatkozásában
meghatározott maximális támogatási intenzitással ęszázalékos mértékkel)
igénye|hetnek támogatást, az ezen felülĺ kci|tség nem e|számo|ható, de a projekt
összkciItségének részét képezi.

1 Kozszféra szervezeteknek a kozbeszerzésekrő| szó|ó 2003' évi CXXIX. törvény ( továbbiakban Kbt') 22. s G)bekezdés ,a)-k) nontjai a|apján aján|atkérőnek minősü|ő alábbi szervezetek minősü|nek. Részletes definíčió a
Pá|yázati Utmutató H14. pontjában talá|ható.

Tobb megvalósítási helyszín esetén bővítendő,



iÜk ad on rövid össz la|ást a ektről maxĺmum 500 karakter

3. A PÁLYÁzó łołľnr
(Cégkĺvonat, válIaIkozóĺ igazo|vány,
beval|ásban szerep|ő adatok alapján)

beszámoló, alapító okĺrat EvA/szJA

3.1. A projektgazda te|jes neve: I Budapest Főváros VIn. kerü|et
Józsefvárosĺ onkorm ánvzat

3.2. A projektgazda rövidített neve I Nem re|eváns
amennyiben re|eváns):

eves

BudapestFővárosVIII.kerri|etJózsefuárosÖnkormányzá@
e||átás minőségi szo|9á|tatásainak fejlesztése érdekében a járóbeteglszateIlátas
központi te|ephelyén |évő Auróra utcai épü|et felrijítását és bővítését tűzté ki cé|u|. Az
épületben a járóbeteg-szake|látás me||ett az a|ape||átás (háziorvosok,
gy.ermekorvosok, védőnői szoIgá|at) is tevékenykedik. A kerÜlet egyéb részein
működő járóbeteg-szakrende|ések is bekö|töztetésre kerü|nek, a rorná.k megfele|ő
ĺnfrastru ktu rá | is ko rnvezetbe.

3.3. 1. Gazdá|kodási formakód : 32I _ Helvi önkormánvzat
3.3.2 Nyi|atkozat 3L2 kődszám megadása
esetén:

Nyilatkozom,
kö|tségvetési

hogy
szerv

a központi
a támogatandó

tevékenységet a létrehozásáró|
rendelkező jogszabá|yban (határozatban)
Vagy az a|apító okiratban rögzített
szakmaĺ a|apfeladatként |átja e|, vagy a
támogatandó fej|esztést e szakmai
alapfe|adat e||átásának érdekében kívánja
megva|ósítani és az önerő biztosítása a
kö|tségvetési szerv részére jutatott más
á|lami támogatásbó|, Vagy vá||aIkozási
tevékenységébő|, i|letve
jövedeIemtermelő projektek esetén a
jövedelemterme|ő, nem válĺaIkozási
tevékenysé gébő| nem biztosított.

Igen/Nem

3.5. Adóazonosító jeĺ
rende|keznek adószámmal

- akik nem I Nem releváns

3.7. Törzskonyvi szám:
(központi kö|tségvetési szervek, egyéb
kö|tségvetési szervek és intézményeik,

735715

ön kormá nyzatok esetében reIeváns

3.B. Cégbírósági bejegyzés/ bíróságĺ
nyi|vá nta rtásba véte|/vá lIaI kozói
ĺgazolvány száma:

Nem re|eváns

önkormányzatok esetében nem releváns



önkormányzat esetén a|aku|ó Ü|és
dátuma):

3'10. Minősítési kód: 6 - NoNPRoFIT szERVEze.r ÁluNnÁzĺłRrÁsoru
srlÜL

3.11. Főtevékenység TEÁOR számJ es
meqnevezese

84.11 - Alta|ános közigazgatás

3.I2. FejIesztendő tevékenység TEÁoR
száma és tevékenység megnevezése

84.11 - A|ta|ános közigazgatás

3.13. A Pá|yáző AFA |evonási joga
támogatott projekttel kapcso|atban :

C _ Pá|yázó alanya az AFÁ-nak, de nĺncs
|evonási joga, tárgyimentes (Bruttó)

A - A pá|yáző nem a|anya az ÁFA-n ak, Az e|számo|ásná|
összeg kerü| figyeIembevéteIre.
B - A pá|yáző az egyszerűsített vá|la|kozói adőrő| sző|ő
törvény hatálya aĺá tarLozik. Az e|számo|ásnál az ÁFA-val
kerti l figyeIem bevéteI re.

az ÁFA-va| növe|t (bruttó)

2oo2, évi XLIII. (XI. 15.)
csökkentett (nettó) összeg

c _ A pá|yáző a'|anya az ÁFA-nak, de a pá|yázatban megje|o|t, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsoIatban felmerü|t kö|tšégeir.e vonatkozóan
adólevonási jog nem ĺ||eti meg. Az e|számo|ásná| az ÁFA-val novélt (bruttó) összeg
kerÜ l figyeIembevéteI re.
D - A pá|yáző .a|anya az ÁFA-nak, a pá|yázatban megje|ölt, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsoIatban ieImerÜ|t kö|tségeiŕe vonatkozóan
adólevonási jog ĺl|eti meg. Az e|számo|ásnál az ĺrĺ, néĺkÜli (néttó) összeg kerül
figyelembevéteIre.

t - Ą pá|yáző .a|anya az ÁFA-nak, a pá|yázatban megje|ölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsoIatban ieImerÜ|t koItségeiŕe vonatkozóan
téte|es e|kü|önítéssel ál|apítja meg a |evonható és a |e nem vonhat! ÁFA összegét. Az
e|számo|ásná| az Árn neltriíi (netto) összeg kerü| figyelembevéte|re.F - A pá|yáző a|anya az ÁFA-nak, a pá|yá)atban megje|ö|t, támogatásbó|
finanszírozott tevékenységekkeI kapcsolatban feImerült kö|tslégeire arányósítással
á||apítja Teg a |evonható és a |e nem vonható Árł összegét. 

.nz 
ercz-ámo|ásná| az

arányosítás számításait mel|ékeInĺ kel|. A kö|tségek ebben az esetben az
arányosítássaI korrigá|t értékben vehetők figye|embe.
G _ A pá|yázati útmutató nem teszi |ehetővé a |e nem vonható ÁrR e|számolását. Az
e|számo|ásná| az Árł nélttilĺ (nettó) összeg kerÜ| figye|embevételre.

3.14. A pályázó székhe|ye:
Qrsa-ag Magyarország
Kü|földi székhe|y esetén a telies cím
Régió: Kozép- Mag yarország
Megye: Pest
járás:
(istérség:
TeIepÜ|és: Budapest
Irányítószám: 1082
Közterü|et (út, utca, tér, köz, eqvéb) Baross utca
Házszám 63-67
Helyrajzi szám: 35235



Réoió: Közép-Maovarorszáo
Kistérséq:
Meqve: Pest
Já rás:
TeIepülés: Budapest
Iránvítószám: 1082
Közterü|et (út, utca, tér, köz' eqvéb) Baross utca
Házszám: 63-67.
He|vraizi szám: 35235
Postafiók iránvítószám : 1082
Postafiók: r62
Honlao: www.iozsefvaros. hu

3.16' A pá|váző hivata|os képvise|őiének/képviselőinek (vezetőie, a|áírója) adatai
Név: dr. Kocsis Máté
Beosztás: poIqármester
Telefon 1: 0614592100
Telefon 2:
Fax 1 0613331597
Fax 2
e-ma Dolqarmester@iozsefua ros. h u
Név:
Beosztás:
Telefon 1

Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:

3. 17. Kapcso|attartó szemé|y (pro.iekt menedzser) adatai
Név: Széo Péter
Beosztás: Referens
Telefon 1: 0674592574
Telefon 2:
Fax 1: 0613331597
Fax 2:
e-mail: szepp@iozsefvaros. hu

3.18. Gazdá|kodási adatok (uto|só két |ezárt év adatai ezer Ft-ban)

3. 1B. 1. Non-profit szervezetek esetében

Meqnevezés 2011. év 2072. év
Osszes bevéte| 17 665 BB3 17 277 698
Adózás e|őtti eredménv 0 0
Saiát tőke 113 006 570 773 09r 278
Mérleofőösszeo r37 238 347 129 357 s35
AIta|ános statisztĺkai álIományi
|étszám (fő)
(az e|őző 12 havĺ KsH
|étszámje|entésben vagy munkaügyi
nyiIvántartásban szerepelő te|jes
munkaidős létszám számtani át|aga,
törtszám esetén |efelé kerekítve)

234 zLB



4. A PRoJEKTGAZDA BEMuTAľÁsn

4.2. A pá|yáző egyéb projektjei

4.2'I, Soro|ja fe| az e|mú|t öt évben á|lami támogatásbó| megvalósított projekteket
(ideértve valamennyi, támogatást tartaImazó projektet, p|: a kamatláńogatott
hiteIeket, fejIesztési adókedvezményeket, önkormányzati tuIajdonostól kapott
kamatmentes kö|csönöket is). Ha háromná| kevesebb á|lami támogatásbó|
megva|ósult projektje vo|t, akkor soro|jon feI három, a szervezet é|etében Je|entősprojektet az e|múlt öt évbő|!

4.Ĺ, A szervezet/vá| |a I kozás tu |ajdonoś
/fe|tigye|eti szerv (kö|tségvetési szerv esetén).

A kérdés nem értelmezhető a szervezetrel X

Tulajdonos/ala
pító/felÜgyeIeti
szerv neve

Tulajdoni
hányad
száza|ék
(o/o-ban)

Származási
ország

Adószám Adóazonosító jeI

Projekt
megnevezése

Támoga
tás éve

A
megva|ósítá
s időpontja

A
projekt
összes
kö|tség
e (eFt)

Támogatott
projekt esetén
program neve

Támogatot
t projekt
esetén

pá|yázati
azonosító

szám
Bö|csődeépítés
Józsefvárosban

2010. 2012 316 83
2

Bölcsődeépítés
Józsefvárosban

KMOP-
4.5.2-O9-
2009-
0023

Józsefvá rosi
Polgármesteri
Hivatal
szervezetfejIesztése

2009 20r7 55 000 Józsefvárosi
PoIgármesteri
Hivatal
szervezetfej Iesztés
e

AROP-
3.A.1/B-
2008-
0018

Kom petenciafej leszt
és Józsefvárosban

2009 2010 52 750 KompetencĺafejIes
ztés
Józsefuárosban

TAMOP-
3.r.4-
0B/r-
20008-
0021

Komplex közoktatási
esé|yegyen|őségi
program
megvalósítása
Józsefuárosban az
esé|yegyenlősé9
többirányú, egyidejű
javítása érdekében

2009 207I 75 650 Komplex
közoktatásĺ
esélyegyen|őségi
program
megva|ósítása
Józsefuárosban az
esé|yegyenlőség
többirányú,
egyidejű javítása
érdekében

TAMOP-
3.3.2-
oB/t-
2008-
0002



Energ ia raciona lizá|á
s Józsefuáros
önkormányzati
fenntartású
közintézményeiben

2010 201 1 497
r24

Energ iaraciona lizá|
ás Józsefváros
önkormányzati
fenntartású
közintézményeibe
n

KEOP-
s.3.0/Al0s
-2009-
0015

Budapest Európa
Be|városa Kulturá|is-
gazdaság fejIesztési
Program,
Józsefuáros
Palotanegyed

2010 2012 16582
45

Budapest Európa
BeIvárosa
Kulturá|is-
gazdaság
fejlesztési
Program,
Józsefváros
Palotaneqved

KMOP-
s.2.2/B-
2f-2009-
0004

Budapest-
Józsefuáros
Magdolna Negyed
Proqram II.

2008 2011, 2 166
193

Budapest-
Józsefuáros
Magdolna Negyed
Proqram II.

KMOP-
s. 1 . 1/B-
2008-
0001

4.3. Ismertesse, hogy a támogatás e|nyerése esetén milyen humán
eľőforrást tud a projekt végrehajtásához rende|kezésre bocsátani! Jelölje
meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzseľt! (Max 10 soľ)

résztvevő

KérjÜk ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közĺi! mety
tevékenységekbe von be egyéb, egyiittműk.'dő partneľt Kéľjüt adja meg á
bevont partnerek tervezett számát is! (maximurn 2oo karakter)

A projektben közvętlenü| résztvevő szemé|yek száma (fő) 4
A) Ebbő| a projekt végrehajtásához sztjkséges szakképzettséggel
rende|kezik összesen (fő)
Pénzügyi SzakképzettséqqeI rende|kezik (fő) L
Gazdasági SzakképzettséqqeI rendelkezĺk (fő) 1
orvosi, bö|csész Szakképzettséqqe| rende|kezik (fő) 2
E|trojekt menedzser, heti 16 órában: 1
c) Egyéb

A ektben tv szemé|vek részIetest n: KÜ|ön funkció
Név Mu n kata paszta lat

(év)
Képzettsé9 Szervezetné|

eItö|tött idő (év)
Dr. Koroknai
András

T2 orvos 4

Szép Péter (projekt
vezető heIyettes)

B Közgazdász 3

Pribelszki Szabolcs
( proiektasszisztens)

4 Történész 1

Mo|nár AntaIné
(PénzÜgyi
munkatárs)

36 Mér|egképes
könyve|ő

36

Az épület fe|újítás és a szakmai fej|esztések a kerÜleti szakmai
egyÜttműködésben történnek. A kerÜ|eti fej|ődés szakmaĺ partnereĺ:
RévB Józsefuárosi RehabiIitációs és Városfejlesztési Zrt.
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjó|éti Kozpont

ár Közosséqi Ház

partnerekkel



5. A PRoJEKT RÉszLETEs BEMuTArÁsn

5.1. KérjÜk, fejtse ki a fej|esztés/projekt indokoltságát, cé|ját, mutassa be a
fej|esztés/projekt cé|csoportját és rész|etes szakmai tártalmát fej|esztési
he|yszínenként bemutatva az építési, eszkozbeszerzési és informatikai e|émeket,
kitérve a projekt szakmai eredményeĺnek fenntarthatóságára (maximum B 000
karakter.

A jövő onkormányzati fej|esztéseĺnek a|apja á
ismét hosszútávon egyensú|yos kö|tségvetésse|, melynek aIapelve a működésĺ
bevéte|ek és kiadások egyensú|ya. Ehhez az önkormányzatnak 

.korszerűsítenie 
kell

Vagyon9azdá|kodását- és raciona|izálnia kel| intézmény struktúráját. A fej|esztések
célja a kerÜ|et versenyképességének nove|ése meglévő adottságaira épTtve - és
emeIlett tovább ke|| fo|ytatnia a harcot a kerÜ|et térbe|i és társadaImi struktúrájának
szétszakadása megakadá|yozásáért, a Ieszakadó terÜ|eteken é|ő esé|ýének
megteremtéséért.
Józsefuáros Budapest egyik |egrosszabb he|yzetben |évő, sú|yos gazdasági és
társadaImi prob|émákka| átszőtt kerÜlete. A kerü|eten be|Ü| 

.a 
rrĹis;elenšéget

kü|önösen az orczy és a Magdo|na negyedekben sűrűsodnek. A háztartášok anyägĺ
he|yzetét az egy főre jutó jövedelem bemutatásávaI jel|emezzük, amelyel ä
mindenkori öregségi nyugdíj minimumának (MONYM) kategóriáiban (o,S-szörós, 1-
sz€res' l,S-szeres, stb.) fejezÜnk ki. A Magdo|na negyedben és az orczy negyedben a
háztartások 13olo-ban az egy főre jutó jövede|em-kisebb, mĺnt a ľ,lóĺrlvľ',l 100o/o-a
(24700 Ft), 29o/o esetében nem ha|adja meg annak 15o%-át (37o5o Ft), és 44o/o
esetében pedig annak ZoOo/o-át (494oo Ft)).
Budapesten koncentrá|ódik az egészségügyi e||átórendszer egY je|entős része, így a
város és |akosainak e|látottsága kieme|kedő. Ugyanakkor ĺsmđri problémát je|entenek
a korszerű berendezések, gépek hiánya, ilIetve a korszeiű betegin-formatikát
hátrá|tató IT-hiányosságok. Több he|yen aIapvető infrastrukturá|ĺs hĺányosság is
fe|le|hető (rossz épü|et minőség, zsúfoltság, stb.) A járóbeteg-szakel|átásban több
mint 110 szakorvosi rende|őintézet vesz részt, az országos átlagbt messze megha|adó
rende|ési időve|. Ezek egy része a fekvőbeteg szake|látast ĺs eilátó 40 intézm?nyben
működik, ame|yek Vegyes tulajdonosi összetéte|űek, az egészségÜgyi reform e|ső
|épése előtt az országos ágyszám 3Oo/o-át bĺztosították.
A józsefvárosi lakosság egészségi á|lapota aggasztó képet mutat, me|y a lakosság
szociá|is. helyzetéve|, demográfiai mutatóiva|, é|etmódbe|i és környezet-i
meghatározottságáva| is szoros összefriggésben van. łz Áruĺsz 2002-ben készített
összefogla|ó anyaga a kerÜ|etre jel|emző morbiditási (megbetegedési), mortaIitási
(ha|álozási) adatokat és azok betegségcsoportok szerinti megoszláśát Budapest
hason|ó adataivaI vetette össze. A vizsgá|t kórok ;e|en1ős részben tp|.cardiovascu|áris (szív-, ér-) betegségek, diabetes, magas vérnyomäs,
cerebrovascu|aris (agyi) betegségek, ishaemiás szívbetegségek, krónikus légzőszerii
betegségek, pszichoaktív szerek haszná|ata á|ta| okozolt žavarok, májbetégségek,
csontritku|ás, gÜmőkór] a VIII. kerületi prevalencia (előfordu|ási gýakorĹagj ;
fővárosét je|entősen. megha|adja. A mortaIitási adatok összevetésď,kapcsán-,azt
|átjuk, . hogy mindkét nem 1o.ooo |akosra jutó ha|álozási arányai az összes
betegségcsoportban lényegesen magasabbak a fővárosi átlagná|.
A VIII. keru|et a főváros egyik legdinamikusabban vá|toző kerÜlete. Józsefuáros
meg|évő országos és fővárosi jelentőségű intézmény csoportjai, és építészeti|eg
kĺeme|ten értékes kerÜ|etrészei me||é, az önkormányzati erőfeszítések hatásárá
fe|zárkőznak a régen hátrányos he|yzetű terÜ|eteĺ ĺs.
Az Auróra utcai rendelőintézet a kerÜ|et egészségtigyi e||átásában kiemelkedő
szerepet tö|t be. Évente kb. 325.ooo orvos-bétegta|á|kozás történik a
szakrende|őben. A rende|őĺntézet tertj|et szerĺnti ellátási köte|ezettsége a ViII.
kerületi betegekre vonatkozik, amĺ 2O09-es adatok alapján 82.000 |akosř jelent' de



más kerü|etbő| is érkeznek betegek az intézetbe.
A JESZ fe|adatai között szerepe| az a|ape||átás,
szakeIlátás, a fogIaIkozás-egészségtigyi eIlátás
biztosítása.

a magas színvonalú járó-beteg
és a gondozási tevékenység

A he|yszínrajz szerinti 5038 m2-es Auróra utcai ĺngatlanon (Auróra u. 22-28,) je|enleg
egy na9yobb épÜ|et és több kisebb épÜ|et á||. A nagyobb éptilet tartaĺmazza a
Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at (JEsZ) he|yiségeit (a járó beteg szake||átás
he|yĺségcsoportjai, a fe|nőtt és házi gyermekorvosi rendelőhe|yiségei, a védőnői
szolgálat helységei) és egy patikát az L. eme|eten. A kis épí|-rrlényekben továbbl
helyiségek ta|á|hatók. A te|ken jelen|eg még 45 db fe|színi parkoló és park található.
Az önkormányzat szeretné a JESZ éptileténer bővítéséve| és felújításával megoldania kerü|et egészségÜgyi feladatainak e||átásának fejIesztését és a járő beteg
szake||átás korszerűsítését. ł je|en|egi épü|et a fe|újítás után |ehetőséget biztosítaná
a VIII. kerÜ|et Korányi Sándor utcai TÜdőgondoző Intézet korszerű keretek közötti
működtetésére is az Auróra utcai rende|őintézetben.
A járóbeteg-szake|látás fe|adatai: megelőző tevékenység, egyes betegek
győgykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás_e|rendelésJés
rehabiIitáció, szakorvosĺ konzí|iumok végzése, speciá|is szakmai, diagnosztikus i||etve
terápiás háttér szÜkségessége esetén a beteg vĺzsgá|atát követően más járóbeteg-
szakrende|ésre vagy szakambulanciára történő beutalása, a járóbeteg-śzake||átás
kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások végzése,
melyeket követően meghatározott ĺdeig tartó megfigye|és szükséges, intézetĺ hátteret
igény|ő el|átás szÜkségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyó9yintézetbe történő
beuta|ása.
A Józsefvárosi Egészségtigyi Szo|gálat szakrendelőjének fe|újítása során cé| a keruleti
járóbeteg-szakel|átás fejlesztése, modernizá|ása és hozzáérhetőbbé téteIe, ezze|
növelve a szo|gáltatások körét a szÜkség|eteknek megfe|e|ően. A projekt elsőd|eges
cé|ja a szakrende|ő épÜ|etének kü|ső-be|ső felrijítása, modernizá|áśa, a betegek
számára magasabb szakmai színvona|at képvise|ő, barátságosabb rende-|ők
kĺa|akítása, melynek révén a kerület osszképe és a szűkebb régió is pozitívabb
megíté|ést nyerne. Kiemelkedő je|entőségű szerepe Van a beruházásnak a társadalmi
esé|ykülönbségek csökkentésében, különösen a hátrányos he|yzetű' rossz egészségi
és mentá|is á|lapotú lakosságot fĺgyelembe véve. A lakosság kóze|i e||átás bizlosításl
az egészségügyi szo|gá|tatások színvonalának növe|éséve|, kitűzve azt a cé|t, hogy az
eIlátási rendszer optimalizálja műkodési kiadásait és nove|je a szakellátás
hatékonyság&. nz infrastrukturáĺis fe|tételrendszer modernizá|ásá eszközbeszerzés
útján va|ósulna meg, az e|avu|t egészségtigyi eszközök, műszereket lecseréĺése révén
biztosítva |enne a magasabb minőségű járóbeteg-szakel|átás, va|amint új rész|egek
kia|akításával kisebb ambu|áns műtétek vá|nának hozzáférhetővé a betegek számára,
meIlyel szé|esedne az intézményben e|végezhető egészségÜgyi el|átások köre.
E|sődleges szempont a környezettudatos gondo|kodásmód, így nagyobb hangsú|y
kerÜ|ne a környezetbarát techno|ógiák és anyagok felhaszná|ására, va|amint a
megúju|ó energiaforrások használatára, a veszé|yes huIladék környezetkímé|ő
kezelésére. A gyorsabb betegfogadó és koordináĺó rendszer kiépítése ŕévén cé| a
betegvárakozásĺ és e|őjegyzésĺ idő csökkentése, a betegel|átási arány növe|ése, a
működési költségek optima|izálása és a szakszerűség növe|ése me|lett. Fontos cé| az
épÜlet te|jes körű akadálymentesítése az európai uniós e|őírások maradékta|an
figye|embevéte|e, ami hozzájáru| fogyatékossággal é|(5 és megvá|tozott
munkaképességű |akosság szake||átáshoz vaĺó hozzáférésének könnyítéséhez. A
projekt megvalósu|ása során megtörténne a szakrende|ő szerverparkjának és infó-
kommunikációs hátterének fejlesztése, me|y hozzájáru| a betegforga|om
ésszerűsítéséhez, ellátásszervezés optima|izálásához ezá|tal ahhoz, hogy á beleg a
legrövidebb időn be|ü| egészségi ál|apotának megfe|e|ő komplex e||átásban
részesrlljon.
A projekt megvalósu|ása során hosszú távú cél korszerű, gyors/ fo|yamatos
járóbeteg-szake||átás kialakítása, me|y á|taI nőhet a Iakosság biztonság érzete,
avuIhat az emberelsś]ęlrntnpsége és magasabb szinten érvényre iuthat eqészséqhez
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és egészséges környezethez va|ó joguk. ltoss
megfeIelő támoqatása.

5.1.2' Je|ölje ffi€9, hogy a pá|yázat melyik a pá|yázati felhívás szerint
támogatandó célteriiletre irányul. (KérjÜk, valamennyi cé|terÜ|etet jelö|je meg,
me|yre a beruházás irányu|.)

1.| . Járóbeteoszakel!átás:
o Alapszintű járóbeteg.szakellátás
o Eme|tszintíĺjáróbeteg.szakellátás

. Alape!!átás:
. HáziorYosi (Házioľvos' házi overmekorvos' veoves praxis)
rendelő
. Fogorvosi rende!ő
. Védőnői szoloálat
. Központi ügyelet
. Iskola-egészsés.isvi szolqá|at

5.2. A pľojekt költségvetése

5.2.1 E|számo|ható költségek és tevékenységek

Kü!ön me!léklet szerinti dokumentum.
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5.2'2 A támogathatő tevékenységek Ĺjtemezése

ffi
Teľvezés

Ktizbeszerzés

KiviteIezés

Ellenóľzés

ffi
Kiizbeszerzés

2013
elótt:

Beszerzés, aktiváIás

ffi
Pľojektmenedzsment

1. n.év 2. n.év

ffi

2013

3. n.év

ffi

X

4. n.év

X

1. n.év

X

2. n.év

20Ĺ4

X

3. n.év

X

4. n.év

X

X

1. n.év

X

X

2015

X

2' n'év

X

X

X

X

X

X

X

X



5.2.3. - Források (Ft, iIletve o/o)

5.2.3.1. A pá|yáző által képvĺse|t szervezet,
mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szó|ó
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban új
Kbt.) 6.s (1) bekezdés 6.$ (r) a)-f) pontok
hatá|ya a|á tartozik.

Amennyiben a hivatkozott rendelet a|á
tartozik a szervezet, űgy vá||a|om, hogy
amennyĺben arra korábban nem kerÜ|t sor,
az új Kbt 21.5 (1) bekezdésében fog|alt
köte|ezettségemnek e|eget téve a
Közbeszerzések Tanácsa áltaI vezetett
ajánIatkérők nyi|vántartásába Iegkésőbb a
támogatási szerződés megkötéséig
bejelentkezem, és az errőI szó|ó alátámasztó
dokumentumot a Közreműkodő Szervezet
részére benyújtom.

iqen/nem;

5.2.3.2.

Megjegyzés'. Az összes költségnek és az összes forrásnak rrlegil<e|| eg1'eznieI

-orras Ft o/o

I. saját forrás 0 0.00o/o
]11. a támogatást igény|ő hozzájárulása 0 0.00o/o
I/2. partnerek hozzájáru lása 0 0,000/o
I/3. bankhitel 0 0,000/o
I/4, egvéb, saját forrás kĺeqészítő támooatás 0 0,00o/o
II. egyéb támogatás: 0 o,000/o
III' a támogatási konstrukció keretében iqénye|t támoqatas 970.000.000 100.00o/o
Osszesen 970.000.000 100,000/o



5.3. Számszeríisíthető ered mények
Mutassa be a projekt megva|ósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt
indikátorai). KérjÜk, hogy a táb|ázatban az Á|ta|ános Útmutatóban megadott mutatókat
szerepe|tesse évek szerinti bontásban, kumu|áltan (amennyiben az évek szerĺnti bontás
leh I

Mutató neve ilpus
(output/eredmény)

Mértékegység Minimálisan
e|várt

célérték

Cé|értéke
e|érésének
ĺdőoontia

Mutató
forrása

Epített,
fe|újított
rende|ők
száma

output db BO 2015.03.31 zárő
beszámo|ó

Epített,
fe|újított egyéb

heIyiségek
száma

output db 43 2015.03,31 zaro
beszámo|ó

Beszerzett új,
nagy értékű

orvosi
eszközok,
műszerek

száma

output db 5 2015.03.31 zaro
beszámo|ó

Minősé9i
járóbeteg

sza ke||átássa l

e||átottak
száma (a

fejIesztésseI
é rĺ ntett

szakrende|ések
esetén)

eredmény fő 82.000 2015.03.31 zaro
projekt

fenntartási
jelentés

Teremtett új
munkahelyek

száma

eredmény db 2 2015.03.31 zaro
projekt

fenntartási
ielentés

Teremtett
munkahelyek
száma - nők

eredmény db 1 2015.03.31 zaro
projekt

fenntartási
ieIentés

Teremtett
munkahelyek

száma -
hátrányos
heIvzetűek

eredmény db 0 2015.03.31 zárő
projekt

fenntartási
jeIentés

FelhÍvjuk pályázóink figyelmét, hogy a pá|yázat vonatkozásban re|eváns
indikátoľok mindegyikére vá|la|ást kel! tenni! Jelen Pá|yázati Felhívás
mel!ékletét képező Indikátor mérési és célérték számítási útmutató segítséget
nyújt a monitoľing mutatók fe|tö|téséhez!
A fentiekben felsoro|t indikátorokat a beľuházással érintett egészségügyi
szolgáltatóľa ke!| érte|mezni és megadni.

6. Esélyegyenlőség érvényesítése



Az a!ábbi esé|yegyenlőségi intézkedések ktizü! kettő válIalása kötetező. Az egyes
intézkedések érteImezésében az Esélyegyen|őségi útmutató nyújt segítséget' A
vál|a|ásokat a beruházással érintett intézményre szükséges megadni.
A megadott mértékegységnek megfe|elően - adja meg a vá||alt intézkedéseknek a
pá|yázat benyújtásakor (3. oszlop), majd a 4. osz|opban a projekt befejezéskor i||' a 5'
osz|opban a projekt fenntartás végéig várható át|agos értéket.

Íenntartál
teľvezett

Vá l l a I h atő esé lyegye n l őség Í
intézkadések

Mérték-
egysé9

Pá|yázat
benyújtása|<or
érvényes érték

Projekt
befcjezésekor
váľható érték

Projektfenn
végén teľv

éľték

1. Esé|yegyenlőségi munkatárs,
fe|e|ős aIkaImazása I/N N I I

2. Esé|yegyen|őségi terv
(foq|alkoztatási ET) meq|éte I/N

4. A szervezet döntéshozói,
munkavá|lalói Vagy közönsége
számára esé|yegyenlőségi
képzést tart

I/N

N I I

5' Rende|kezik te|epülési
esélyegyen|őségi koncepcióva|;
Közoktatási Esélyegyen|őségi
Programmal/Tervvel; illetve a
projekt illeszkedik elfogadott IVS-
hoz

(I/N)

B. Leghátrányosabb he|yzetű
kistérségben Vagy haImozottan
hátrányos helyzetű teIepülésen
működik, fei|eszt

(I/N)

9. Akadálymentesített épÜ|etek
száma db 0 1 1

11. Nők aránya a fe|ső-, és
közéovezetésben

o/o

13. Részmunkaidős
toqlaIkoztatottak száma fő

74. Távmunkában
foq IaI koztatotta k szá ma fő

15. Fogyatékos aIkaImazottak
száma fő

16. Roma foqIaIkoztatottak száma tő
17, 50 évnél idősebb,
határozat|an ĺdejű
munkaszerződés keretében
foq la lkoztatotta k szá ma

tő

1B. Páĺyakezdő, határozat|an
idejű munkaszerződés keretében
foq la lkoztatottak szá ma

fő

19. Középfokú iskolai
vé9zettséggel nem rendeIkező
munkatársak szakmai
továbbképzése

fő

21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjł
száma fő

22. Gyesrő|, gyedrő|, ápo|ási
díjró| visszatérők aIkalmazása az fő
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e|múlt 5 évben
23. Nők száma a foglalkoztatottak
közt rő

I26, Munkaidő-kedvezmény
biztosítása a do|gozők
továbbképzéséhez

I/N
I I

44. A fejIesztéshez kapcsolódó
nyi|vános eseményeken,
kommunikációjában és
viseI kedésében esé|ytudatosságot
fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meglévő
e|őíté|eteket

I/N

7' Fenntarthatóság érvényesítése

Fen nta ľthatósági vá !|a lások

Az alábbi fenntarthatósági szempontok közüI kettő válla!ása ktitetező. Az egyes
szempontok érte|mezésében az Utmutató a fenntartható fej|ődés érvényesítéséhez c'
dokumentum nyújt segítséget' A vá||a|ásokat a beruházássa| érintett intézményre
szÜkséges megadni.

Fe n nta rth atósá g i sze m po nto k

(A szempontok értelmezését az
Utmutató a fenntartató fejlőđés
érvénvesítéséhez ta rtaImazza. )

Mérték.
egység

Pá|yázat
benyújtásakor
érvényes érték

Projekt
záráskor
várható

érték

Projekt
fenntartás

vé9én
tervezett

érték

I. Kiiľn tos menedzsment és tervezés
1. Környezeti szempontú tanúsítás szerint
működik I/N

3.c) KörnyezetvédeImi/fenntarthatósá9i
megbízott Vagy környezeti neve|ési,
fen nta rthatóság-oktatási fe|e|ős,
munkacsoport kijelölése (ha erre nem
kötelezett)

I/N

B. A projekt kiterjed a környezeti,
természeti, fenntarthatósági ismeretek
bővítésére

I/N

9. A tudásmegosztás (képzések,
műheIyek, konferenciák, megbeszé|ések
stb) vá|asztott körrilményei
környezettudatossáqot tÜ kröznek

I/N

N I i

18. A beruházás természetvéde|mi
értéket, Vagy természetvédeImi oItaIom
a|att ál|ó terÜ|etet nem érint

I/N

19. A fej|esztés hozzájáru| a tájképi/
teIepÜ|ésképi/ természeti/ ku|turá|is
/építészeti érték Vagy értékek
meqőrzéséhez

I/N

2I. A projekt során
több|et zö|dfelü|et
fej|esztés va|ósuI meg
az e|őírt minimá|ĺs
zö|dfelü|eti aránvnoz

a |étrejövő
zö|dfeltjlet
naqvsáqa

m2

az e|őírt mĺnimá|is
zö|dfe|Ü|et m2

15



képest |nagysága
22. A zo|dfe|ti|et kia|akítás során az
őshonos novényfajokat, a' tájegységnek
megfele|ő fajkompozíciók e|őnyben
részesítése

I/N

II. Fenntartható feilőd ló rész.szem

25.Fajlagos
vĺzfelhasználás
csökkentése

teljes
vízfeIhaszná|ás m3

|egördÜlő menÜ:
terme|és egysége
(t, ffi3, ffiZ, m,
üzemóra, db) V.
szolgá|tatás
egysége (fő, eFt,
óra)

Iegördülő
menÜbő|
választva

energiafeIhasználás
csokkentése

teljes
enerqiafeIhaszná|ás kwh

|egördÜ|ő menü:
terme|és egysége
(t, ffi3, ffiZ, m,
üzemóra, db) V.
szoIgáltatás
egysége (fő, eFt,
óra)

legördti|ő
menÜbő|
vá|asztva

127 'Jobb összesített energetĺkai
jeIlemzőkke| (energ iatanúsítvánnyal)
rende|kező épÜĺetek száma

db
n i-

28. Ene rg iata ka rékos fényforrásokka |,

va|amint A vagy A+ energiahatékonysági
minősítésse| bíró eszközökkeI e|ért
meotakarítás

kwh

31. Megújuló energ ia
arányának növelése a
teljes
energ ĺafeI haszná |áso n
be|Ül

megúju|ó energia
feIhasználás kwh

teljes
energ iafeIhaszná|ás kwh

35.Ujrahasznosított papír haszná|at a2
irodai és nyomdai munkák során I/N

43.osszes ke|etkezett hul|adék
mennyiségének csökkentése t

46,Fajlagos
szen nyvízkibocsátás
csökkentése

osszes szennyvtz t
legördü|ő menÜ:
termelés egysége
(t, ffi3, ffiZ, m,
üzemóra, db) V.
szolgáltatás
egysége (fő, eFt,
óra)

IegördÜ|ő
menrjbő|
vá|asztva

49.Egészséges, he|yi- Vagy bio
é|e|miszerek a|kalmazása az
étkeztetésben

I/lrr

51.Egészségmegőrző munkahe|yi
fe|téte|ek javítása (vi|ágítás, ergonómia,
beltéri levegőminőség stb.) érdekében,
Vagy a jogszabá|yi e|őírásokon feluI
munkaeqészséqüqyi és - biztonsáoi tárqvi

eFt/fő

I

I

I

I

i
I

t6



eszköz beszerzés
saját
fog la lkoztatotta k
kozü| he|yben
(kistérségben)
lakik

fő
élők

növeIése saját
fog la lkoztatotta k
száma

fő

58.A társada|mĺ biza|om szintjének
novekedését szoIqá|ó meqoldások száma db 0 1 1

I

I

tt



8. 1 Álta|ános nyitatkozatok

Bůintetőjogi fe!elősségem tudatában kijelentem, hogy:

- A projekt adat|apon és mel|ék|eteiben feltüntetett adatok te|jes körűek, va|ódiak
és hitelesek, az abban tett nyi|atkozatok a va|óságnak megfe|ó|nek;

- a Pá|yázati Felhívást és a Pá|yázati Útmutató1, a vonatkoző jogszabá|yokat
megĺsmertem, tudomásu| vettem, az abban fog|a|t fe|tétc|eket, kikotéseket, és
kor|átozásokat magamra, ĺ||etve az á|ta|am képvise|t szervezetre nézve
kötelezőnek ismerem el, il|etve kije|entem, hogy az abban fog|a|t feltéte|eknek és
kikötéseknek az á|taIam képviselt szervezet megfeIel, és biztosítom, hogy a
támogatási jogviszony fenná||ásának te|jes időtartama a|att megfeleljen,- a Pá|yázati Utmutató részét képező támogatási szerződés tervezetet és az
á|ta|ános szerződési fe|téte|eket megismertem, és vá||alom, hogy a támogatás
megítélése esetén az abban fogla|t feltéte|ekke| szerződést kötök a közreműkodő
szervezettel,

- a Pá|yázati FeIhívásban és a Pá|yázati Útmutatóban, va|amĺnt a vonatkozó
jogszabá|yokban meghatározott, a pá|yázó szervezetek részére e|őírt
hozzájáru|ást igénylő fe|téteĺekhez a hozzájáru|ást jelen nyĺ|atkozat a|áírásával
megadom,

- a ' Pá|yázati felhívásban és a Pá|yázati Útmutatóban e|őírt beje|entési,
tájékoztatási, nyilatkozat téte|i, adatszolgá|tatási és e|lenőrzés tűrési és egyéb
kötelezettségeknek eIeget teszek,. a Páĺyázati Utmutatóban e|őín tá3ékoztatási követe|ményeket, esé|yegyen|ősé9i és
környezeti fenntarthatósági szempontokat megismertem, és a pá|yázat
megva|ósítása során az á|talam képviselt szervezet annak betartásávaljár e|,- az á|taĺam képvise|t szervezette| szemben egyéb, támogathatóságot kizárő, a
vonatkozó jogszabá|yokban, a Pá|yázati Fe|hívásban és a Pá|yázati Útmutatóban
fog|alt kizárő ok nem áll fenn;

- a projekt adatlaphoz mel|ékelt okiratok máso|atai és az e|ektronikus adathordozón
szereplő adatok az eredeti pé|dányokka| mindenben megegyeznek és a pá|yáző
szervezet székhe|yénlteIephe|yén rendelkezésre á|lnak,

az á|talam képvise|t szervezet a|apító (|étesítő) okirata, ĺ||etve kÜ|ön jogszabá|y szerinti
nyĺ|vántartásba véte|t igazo|ő okirata a|apján jogosu|t vagyok a -pilyáző 

szervezet
képvise|etére (és cégjegyzésére). Kijelentem továbbá, hogy a testületi szervek részérő| a
pá|yázat benyújtásához és a jelen nyi|atkozat megtéte|éhez szükséges felhataImazássa|
rendelkezem/ a szervezet tulajdonosai a pá|yázat benyújtását jóváhagyták és harmadik
szemé|yeknek semminemű o|yan jogosu|tsága nincs, me|y az általam képviselt szervezet
részérő| megakadá|yozná vag,y bármiben kor|átozná a pá|yázat megva|ósítását, és az
abban, va|amint a Pá|yázati Utmutatóban és a jogszabá|yokban fog|a|t kötelezettségek
ma radéktaIa n te|jesítését.

Kelt:

Cégszerű a|áírász

, A pá|yázati adat|ap a|áírásáva| kapcso|atban fe|hívjuk a fĺgye|met, hogy önkormányzati pá|yázők esetében a
pá|yázat benyújtásáról a.képvise|őtestü|et jogosu|t határozatot hozni. A fentiek a|apján a projekt adat|apnak a
po|gármester a|áírásán tú| a jegyző e||enjegyzését, Vagy záradékát is tartaImaznia Ŕel|, melý igazo|;a, hogy a
pá|yázat az önkormányzat határozata a|apján kerti|t benyújtásra. Az a|áírás csak a baívaza. ńiuatäios
pecsétjével együtt érvényes.
Az á||amháztartásró| szó|ó 2oII' évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete (368/2olt' (XII' 31.)
Kormányrende|et) szerint a helyi önkormányzatok és hĺvatalaik gazdá|kodása szétvá|asztásra kerÜ|t. A fentiek
a|apján je|en páĺyázati fe|hívása po|gármesteri hivataI nem pá|yázhat.



Pá|yáző neve:
Pá|yázat cime:

Budapest FóVáros VIII' kerĹjIet Jőzsefvárosi onkormányzat
Jőzsefvárosi E9észsé9tj9yi szoIgá|at komptex fejIesztése



Kieoészítö informáciők:
Projekt e| készítés a ánya, maximá|is Összege az iisszkii|tśégen belti| ("a
és Ft)

E|ókészítés kĺizbeszerzési ki!|tsé9ének aránya az tisszk Itségen be| | (o/o)

II

\ projekt menedzsment k |tségeinek aránya az sszkti|tségen be| | (o/o)

sanak k.i|tséoé äż ŕiśs7kŕi|tśÁnAn ha|ii| Íol^\

)elul ( v/o 
)

százalékos korlát
(o/o)

tevékenység
aránya az

łiśśzkłiItśédEn

5.OOot

) nno/^

7,O30/o

ĺ tno/^

O3o/a

I.49o/o

5đEđ-



Pá|yázőlKedvezményąett á|ta| megadott bvékenységekhez kapcsolt íész|etes k ltsą]teruąésj tábtázat

Pá|yáző new: Budäpest Fóvárcs Vttt. keŕÜlet JÓzsefuárosi onkoŕmánvfat
Pá|yáät címe: JÓzsefuárcsi E9ésf5é9ii9yi szo|gá|at komp|ex fej|esztése
Pá|yázati azonosítÓ száma: 0

rész|etes ktg.-fópá|yázo

1. oldal. osszesen: 1



Pá|yázó nevé:

Pá|yÁzát cĺm€:

PÁ|yázati eonosĺtó ýáma:

F őpá|y ázi szöVeges i ndok|ás

JóAefuárcsi Egés4ĺgügyi selgálď komblex fejlesŹés

52. IGÉNYBE VETT szoLGÁLTATÁsoK KÖLTSÉGEI

szŕivegcs indok|ás:

Kiegćszitő tábláá|

53. EGYÉB szoLGÁLTATÁsoK KtLTsÉcEl

sziveges indok|äs:

Kicgćszitó táb|á2á:

a Śzimiuĺsok bemublása
Közbcs4tćsi szź}éÍtó ďja páyázti fe|hivás k or|iý (mď' zyo) frEye|embe véte|ével bruni I0.o0 l.25o Ft

a sfámítísok bemutaÍása

a számĺtások b9mutďisa

a számitások bcmunása

54. BÉRKÖLTSÉG

szöveges indokläs:

Kie8ćsuitő ribláät:

56' BÉRJÁRULÉKoK

Sziiveges indok|ás:

Kie8észitó lĺb|áal:

oľ s&a
a prcJektben betó|töfr
pozĺció/bvékenység mennyrsegl

egység
mennyisé8 egysé8ár (Ft) Osszesen

52. rGÉNYBE VETT szoLcÄLTATÁSoK KtLTsÉGEI

Szävc8cs indokliis:

Kiegćszitő úb|áatI

a szlmĺtások bemubtÁa

saa revékcnység he8ncve@se mennyisć8i
menhyiség egységlif (Ft) Ossresen

1. oldal, osszesen: 4



F opá|y áző szöveges i ndokIás

a szitíi'ások bemutaÍásď
Prcjekhend4ment bérkö|Bég pályáái fe|hivási koÍ|ár (mď. l,57d figyelembe vételéÝelu aláůbiák s@ńnt:
- Prcjekmenďaeĺ berk.jltsége (fg|adalait heti l 6 órábil végzi): lt hónap ł l5o.o00 Ft/hó, ossesgn 4 50n 000 FÍ
. Prcjektkmrdináror bert<ö|tśég (feladMit heti | 6 órábĐ vé8zi): l 8 hónaP r 

t 25.ooo Ft/hó, össesen 2.25o.ooo Fl
- Prcjelżąssż*ns béŔöltsé8e (feladahit heti 20 órábo végzi): 18 hónap * 125'000 Ftĺhó' öss4sen 2.25o.ooo Ft
- Pénzůgyi munkalás bérki'|tsége (feladabit heti l 0 óiá5e veBá): l t hónap i l 25'ooo Ft/hó, iiss4sen 2'25o.ooo Fr

54. BÉRKÖLTSÉG

Saivcgcs irrrluk|ĺs:

Kie8ćszítö uibláá:

55. szEMÉLYJELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK

szóvcges indoklís:

Kiegészitó lłb|áat:

a szimĺtások bcmutatása

szövcges indok|ihI

a sámítások bemuaása
- PmjekhenedAer Érjáru|ékok (28,57d: l E hónap | 7l.250 Ft/hó, ösusen l.282'ooo Ft
- Prcjektk@rdinátoÍ bérjánlékok (2E,57o); l 8 hónap ł 35'625 F!hó' öss4sm 64l.250 Ft.
- Prcjekbsszisztens béÍjárulékok (2E,57o): 18 hóĺap * 35.625 Ft/ľró, iissÉsetr 64l'25o Ft.
- PénzüEi mullGtiB bćrirárurékok (28.57o): l8 hónao . 35.625 Ftĺ!ó. öss6m 64l.25o Ft.

Kiogészitó áb|áa!

Ęlr,Éďi}ľ,ÍśijĚMÍÍ:il @ĺi.:.
52. IGENYBE VETT szoLcÁLTATÁSoK KtLTsÉGEt

szöve8cs indokIísI

a ýámítÁsok bĐutrtása
.Fůggetlen,můsakielĺenóÍigénybevéblénekköĺEégeprilyáäife|hĺváskoľ|át(mď' l%)figyelembevéblévelbruttó9.69ó.450Ft
- Körclezóen elvégandő prcjel1szintü kônywiÁgźtďdijapźtyáati fclhĺváś kor1át (mď. o,57o) figyelombe vételével bruttó 4,826.ooo
řÍ
- Nyilvánosság biztosításlĺĺak kö|tségei pdyráati felhívás korlát (mď. o,57o) figyelembe véte|éve| l. sz' konmuikációs
GomagE vonalkobm brutto 4.699.000 Ft

;or száma
a prcjekben betöltöfl
pofĺció^evékenység mennyisć8i

egyseg
mcnnyiség egység'ir (Ft) Osszesen

56. BÉRJÁRULÉKoK

Kie8észitó táb|áat:

2. oldal, osszesen: 4



F őpá|y ázi szoveges indok|ás

53' EGYÉB szoLcÁLTATÁsoK KtLTsÉcEt

szöve8es indokIiis:

Kicgészitö tábláat:

a számĺtiások bemuHása

@|Í.1;
l2. ĺNGATLANoK És KÁPcsoLlDT vAcYoNt ÉRTÉKÚ JoGoK

szövc8cs indok|iĺs: a s?ámĺtá6ok bemutďísa|l
Kiviteleesi kólšé8ek teryezői kö|tségbeBlés alapján össAen bruíó 869.95o.ooo Ft

Kie8észitö ribIáfä:

@|ĺlĺ.
l4' EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉsEK' JÁRMÚVEK

Szövcgcs indoklás:

a számĺtások bemutłása
- Üami gépek, oszköztĺk '.BzközlisbJ'rcjękt Íćs@'' ffilön részleteattek alapján (l-2o' soÍ) tjssasen bruftó 4o'7o7'3 lo Ft
- Ircdai berendeZsek s fels@relćsek .'EsfközlisbJ'Ejekt rcs4.. fiitön rcsfleteÉfuk alapjm (2l- 28' sor) öss4sen brunó l4' | 84'630
Ft

I1. IMMATERIALIS JAVAK

sajveges indokIiís:

Kiegészí(ó táb|Ázat:

a szlmiľások bcmutatäsa!

Kiegészító táb|áżát

ior stua tevékenység me8neveese
mennyrsegr

memyiség egysćgáf (Ft) Ossasen

3. oldal, osszesen:4



F őpá|y áző szoveges indok|ás

W

4. oldal, osszesen:4
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