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Tisztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľÚalmának ľószletes ismeľtetése

Magyaľors zág Kormánya 20t6. mĺĺrcius 25.én páIyázati felhívást tett köz.zé a Környezeti és
Eneľgiahatékonysági operatív Program (továbbiakban: KEHOP) keľetében onkoľmĺányzati
épületek energiahatékonysági felújíĹísĺára és megujuló energiaforľás hasznosítasára a Közép-
magyaroľszági régióban ,,PáLyźzatos épiiletenergetikai felhívás a közép-magyaroszági régió
teleptilési önkormányz at:n szźmźlrď' címmel, KEHOP.5. 2.9. kődszfunrĺnl.

A felhívas kiemelt célkitíĺzése _ tisszłlangbarl a hazai és EU stratégiával _ ösztönözru az
energiďratékonysági fejlesztések megvalósítasát és elősegíteni a decentralizált, környezetbaráú
megujuló energiafoľrast hasznosító ľendszerek elterjedését, továbbá hozzájálni az épĺiletek
energiahatékonyságanak javitasáĺa és megujuló energiafelhasznźtläs fokozasĺíra iÍányuló
beruhĺázasok megvalósítasĺíhoz.

A felhívás keretében önállóan trĺmogatható szakmai tevékenység az épiiletek hőtechnikai
adottságainak javítasa a7/2006. N.24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének|.tab|azatában felsorolt
épiilethataroló szerkezetek fejlesztésével.

Tĺímogat"ási kéľelmet a kcizép.magyarországi települési önkoľmĺányzatok nyujthatlrak be. Minden
önkormányzat csak egy támogatrási kérelem benyujtasáľa jogosult.óvĎur!. 
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A tamogaĹási kérelmek benyújtása 20t6.június 15-től legkésőbb 20|8.június l5-ig lelretséges. A
megadott éĺékelési hatamapokig benyujtott pľojektek keriilnek együttesen elbírálásľa. Tekintettel
aľľa" hogy a tĺímogatasi kérelemhez csatolni szfüséges a kivitelezésre vonatkozó (kĺiz)beszeruési
eljarás dokumentumait és a megkötött (feltételes) vállalkozźsi szeruődést' az Önkormányzat
számára a releváns benyújtásĺ haÚárídő 2016. oktĺóber 14. napja.

A projekt elszámolható összktĺltsége lęfeljebb 250 millió Ft lehet. Az igényelhető tamogatás
<isszege minimum 50 millió, maximum 250 millió Ft. A tamogatas maximális méľtéke az összes
elszímolható költség |00Yo.a. A tĺímogatĺás tényleges méľtékét az a|ábbi módon męállapított
tímogatasi összeg és az elszámolható költség hányadosa alapjan sziikseges megá||apítaĺi: az
eneľgiahatékonysági projektrész vonatkozásában az éves elsődleges eneľgia fogyasztĺásĺĺnak
csölĺkenése tkv/h] x 400 [FtlkTýVh] + a projekt keretében tervezett kapacitas megújuló energia
e|őá||ítasara [kw] x 630 000 [Ftlk\u. A tĺímogatĺást igénylőnek legalább a pľojekt összköltsęének
azigényelttámogatási összeggel csö'kkentett részétkitevő önerővel kell rendelkeznie.

Az egyes elszámolható ktiltsĘtípusok vonatkozźsétban a következő korlátozísokat szĹikséges
figyelembe venni:

Költségtípus Maximálĺs méľtéke az összes
elszámolhatĺí költséeľe vetítve

Pľoi ekt.előkészítés' terv ezés 4%
Közb eszeĺ zési eli árások lefolvtatasa 0,5Yo
Műszaki ellenőri szoleźL|tatź.s 2%
Proiektmenedzsment I.5o/o

T ájékoúztas, nyilvaĺlosság biztosítasa 0,5Yo, de legfeliebb 300.000 Ft

A Képviselő.testtilet |5120|6. (V.10.) szótmű' költségvetés módosító ľendeletében döntött arľól,
hogy fedezetet biztosít a KEHOP-5.2.9. épiiletenergetikai pá|yazat tervezés, előkészítés,
közbeszerzési tanácsadó dijazźsa feladatokra. A páIyazatba bevonni kívant épiiletekre vonatkozó,
pá|yázati felhívasban foglalt szalarrai mellékletek, energetikai tanúsítványok és kivitel tervek
elkészítésére kozbeszetzési értékhaüírt el nem éró beszerzési eljaľas keľĹilt lefolytatasrą melynek
eredményéről a Vĺĺľosgazdá|kodőtsi és Pénztigyi Bizottság 747l20t6. (VII.11.) szímú határozatźtban
dtintött.

Az éintett éptiletek az alábbiak:
1. Napľaforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (lo83 Budapest, Ttimő u. 38/A) _

hőszigetelés (utcai homlokzat' lapostető), nyílrászaró csere
2. Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)

_ hőszigetelés (udvaľi homlokzat éstílzfal),nýlźszań csere' utcai homlokzatfelújítrása
3. Napľafoľgó Egyesített óvoda ľÁ.ľl-ra Tagóvodája (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) -

hőszigetelés (utcai homlokzat), nyílĺĺszaľó csere
4. Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék Kö4ponti Szewezeti Egység (1083 Budapest, Szigetvári

u. l.) _ nyílĺásziíró csere
Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Százados út 1.) _ nyílaszłáĺó cseľe
Gyermekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. l5.) _nýIaszéró csere
Szigony utcai Haziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.ZtB _ hőszigetelés (részleges
utcai homlokzat és lapostető), nyíliíszáľó cseľe
Hungrária köruti Hĺíziorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungĺíria körut 18.) _ nyílászaľó csere
Budapest VIII. kerület Józsefuĺírosi Polgłĺrmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u.63.67.)
_ hőszigetelés (padlásftidém)

5.
6.
7.

8.
9.
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A tamogatási kérelem benyujtĺását követően, annak elbírálása után és eredményessége esetén a
TĺĺmogaüásiSzerződés megkötése2017 januarjában vźthatő, így a kivitelezési munkĺák leghamarabb
20|7 nyarán kezdődhebrek meg. A projekt ťtzikaí befejezésére a projekt Támogatasi Szeľződés
hatá|yba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. A zárő kifizetési
igénylés benyujtasanak hatarideje a projekt fizikai befejezését követő 30 nap. A pá|yazati felhívás
fenntartasi kötelezettséget hatĺáľoz meg, mely szerint a pľojekt fenntartási időszak a projekt
befejezésétől szrímított 5 évig terjedő időszak, amely idő a|att a tĺĺmogatast igénylő váI|a|ja' hogy a
projekt megfelel a |303 l20t3lEU Rende|et 7 1. cikkében foglaltaknak.

II. A beteľjesztés ĺndoka
Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuĺárosi Önkoľmányzat (a továbbiakban: onkormĺínyzat)
forriísaihoz és kapacitrísához méľten igyekszik kihasznátni azokat a lehetőségeket, melyek során
intézményei fejlesztésére, megujítasara nyílik alkalma. Az egyik legfontosabb célnak az
energiafelhasaná|ás csökkentését, eneľgiahatékonyság növelését tekinti a keľület, mellyel nem csak
az egyes épületek rezsi., illetve fenntaľtĺási költségei mérséklődnének, hanem némiképp kiilsőleg is
szépiilnének az intézméĺyek. Az elmúlt években több energetikai megujításra irĺányuló KEOP
projektľe is sikeresen páIyazott az onkormányz.at, melynek eredményeként több közintézĺnény
kapott t$ nyí|źszőrőkat és hőszigetelést.

Fentiekre tekintettel javasolt, hogy az onkoľmanyzat induljon a Koľmĺĺny által meghirdetett
Péiyźlzatos épiiletenergetikai felhívĺás a közép-magyarorszźęi ľégió telepiilési iinkoľmányzatai
szátmźra címiĺ, KEHoP.5.f.9 kődszámí pá|yazaton a fent megnevezeff épületek energetikai
felújítĺísával.

A tewezíSi költségbecslés és a pźůyázati felhívĺĺsban foglaltak a|apján az Önkoľmőnyzatnak
szfüséges saját fonĺást biztosítanią melyľe vonatkozó döntés az á||aĺnházlartasról szóló tĺirvény
végrehajtĺísarő| szőlő 368120|1. CXII. 3l.) Korm. rendelet (Ávľ.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint
a Képviselő-testiilet hatásköréb e taĺtozik.

A pźůyazatta| egyiitt kötelező benyujtaĺri a kivitelezésre vonatkozó közbęszerzési eljĺáľĺĺs
dokumenfumait és a megkötött (feltételes) vállalkozési szeruődést is, erľe tekintettel szfüséges a
közbeszerzési dokumentació összeállítĺása és a közbeszerzési eljaľas lefolytatísa, melyet javasolt,
hogy a Józsefuárosi Gazdĺílkodĺási Kö4pont Zĺt. végezzen e|,

ilI. A diintés célja, pénzüryi hatása

A pá|yazat benyujt.ísával lehetővé válik a fent megnevezettkozintézmények energetikai felújítasą
fenntarüísi költségeinek csölĺkentése. Ennek a|apjanazintézmények felújítasőůlozaz onkoľmĺínyzat
tamogatast igényelhet saját fonasának kiegészítéseként.

A tervezett projekt becstilt költsége 204.378.564 Ft, mely a kivitelezési munkakon feliil magában
foglalja a műszaki ellenőri és a projektľnenedzseri feladatok eIIźúźsźú, a kötelezően előíľt
nyilvĺĺnosság binosítasanak kĺ'ltségét és egyéb hatósági díjakat, illetve a közbeszeľzési eljĺárás
lefolytatásĺĺnak, az energetikai tanúsítványok és kiviteli tervek készítésének költségét, mely
utóbbiakľa a költségvetésben 11.250.000 Ft fedezet mar biztosított.

A tervezői költségbecslésben és a pa|yázati felhívrásban foglďtak alapjrín eľedményes páIyazat
esetén, a pľojekt becsiilt tissżĺöltségéből |24.908.387 Ft elszamolható költséE, igy 79.470.177 Ft
saját fonast sziikséges biztosítani, melyből 11.250.000 Ft mĺár biztosított, tehát 68.220.177 Ft
önľész szfüséges még, melyľe előzetes kötelezettséget vállal az önkormányzat.

Apá|yazati felhívas és az e|(jzetes költségbecslés alapjén atervezeĺtprojekt az a|ábbitételekből áll
össze:
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Projekttevékenységek

ľ4axlma||s
mértéke az
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rlaľítrra ŕol^\

BecsĹi|t kö|tségek
(bruttó)

EIszámolható
összköltségek

(bruttó)
onrész (bruttó)
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E|őzetes
tanulmányok,
engedé|yezési
dokumentumok

4o/o 9 525 000 Ft 5 000 581 Ft 4 524 4Ĺ9 Ft

Közbeszerzés
kö|tséoe o,5o/o 625 000 Fr 625 000 Fr 0Fr

Projektmenedzs-
ment költség t,5o/o 1 860 550 Fr 1 860 550 Ft 0Ft

!
o
0l

.0,
ĺll!
rct!
g,

{E

oIo
olo
E
.!ŕoE
ą

tspltesnez
kapcso|ódó
kŕiIfcéaek

Ĺ87 670 44o Ft 114 136 258 Ft 73 534 182 Ft

MUSZaKI eilenorl
szoIgá|tatás
|uÄ|ľcÉaa

2o/o 3 697 576 Ft 2 286 000 Ft Ĺ 4L7 576 Ft

Kote|ezően előírt
nyilvánosság
biztosításának
kö|tsége

0,5olo (de max.
300 ezer Ft)

299 999 Fr 299 999 Ft 0Ft

EgyeO
szo|9á|tatási
kŕiIfcénak

699 999 Ft 699 999 Ft 0Ft

összesen: 20,4 374 564 Ft 124 908 387 Ft 79 470 177 Ft

A kivitelezési munkak szźůllítói ťlnanszjtozásúak, a ti'bbi tevékenység utófinanszírozźlstl' melyelae
az igénybe vehető ĺĺmogatasi előleg maximális méľtéke a megítélt Ĺámogatĺás 50Yo-a. A tamogatĺást
igénylőnek legalább a pľojekt összköltségéĺek az igényelt támogatĺási összeggel csökt(entett részét
kitevő ö,nerővel kell ręndelkeznie.

A kivitelezés 201-7. évben valósul ffi€B, ezért a saját fonĺás biztosíüására előzetes
kötelezettségvállalást javaslok a 20|7. évi költségvętés terhére Činként vá||a|t feladatként az
onkormĺínyzat saját felhalmozĺísi bevétęleinek terhére.

A fenntaľĺási időszakľa évente 508 e Ft biztosítasa sztikséges, melyre szintén előzetes
kötelezettségvállďĺís szĹikséges önként vállalt fe|adatként az Önkormanyzat saját működési
bevételeinek terhére.

Iv. Jogszabályi kłiľnyezet

A Képviselő-testÍilet döntését a MagyaľoÍszőLghelyi önkormźnyzataiĺől szóló 20||. évi CL)OüIX.
töľvény 41. $ (3) bekezdése, az á||alnháztatasról szóló 201|. évi CXCV. törvény, az ĺĺvr.75. $ (2)

c) bekezdése alapjĺĺn hozzameg.

Kéľemaza|álbbihatarozati javaslatelfogadĺását.

é,



Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testĺilet úry dönt' hory

1. a Magyarország Koľmĺínya által meghirdetett ,,Pályáuatos éptiletenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számlźrď, című KEHOP-5.2.9.
kódszamú pźůyázaton indul bruttó 204.378.564 Ft berúlázási összköltséggel az a|źbbi
épületek energetikai rekonstľukciój a célj ából :

- Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u.
38/Ą

- Napľaforgó Egyesített óvoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy ottó
u. 35.)

- Napraforgó Egyesített óvoda ľÁ-ľl.x,ą. Tagóvodája (1088 Budapest, Rakóczi út
1s.)

. Józsefuĺíľosi Egyesített Bölcsődék Központi Szeľvezeti Egység (1083 Budapest,
Szigetvrári u. 1.)

- Fecsegő-tipegők Bölcsőde (1087 Budapest, Szazados út l.)
- Gyeľmekek Átmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirĺílyi u. 15.)
- Szigony utcai Haziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony v2/B. Hungĺĺria köruti Hĺĺzioľvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungĺĺria körut l8.)
- Budapest VIIL keriilet Józsefuĺĺľosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baľoss u.

63-67.)

Felelős: polgiíľmester
Haĺáľidő: 20t6. augusztus 25.

2. a hatátozat 1. pontjában foglalt pálryźuat saját fonasĺínak biztosítĺĺsáľa a 20|7. évi
költségvetés terhére iinként vĺĺllalt feladatként előzetes kötelezettséget vállal bruttó
68.220.t77 Ft összegben az onkormźnyzatsaját felhalmozźsibevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: 2017. évi költségvetés készítése

3. eredményes pźlyázat esetén a pľojekt befejezésének napjától számított 5 évig a pźůyźratban
szereplő épiiletekre és funkciókľa fenntaľtĺísi kötelezettséget vállal, valamint vállalja, hogy
az 5 év alatt évente projekt fenntartĺĺsi jelentést készít, épiiletenergetikai szakértő igénybe
vételével, melynek költségére összesen 5 évre 2.540 e Ft.rą azaz 20|8-tól éventę önként
vállalt feladatként 508 e Ft-ra e|(5zetes kötelezeĺtséget vźl|a| az Önkoľmźnyzat sajźú
miĺködési bevételeinek terhére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatrĺľidő: a projekt |ezáltasát ktivető öt év

4. a határozat l. pontjában foglalt pźiyźzat benyrijtĺásĺĺhoz szfüséges közbeszerzśsi
dokumentĺíció összeállítasaľa és a kijzbeszeruési eljáras lefolytatasĺíra megbizza, a
Józsefuarosi Gazdálkodási Közp ont Zrt.. t.

Felelős: polgĺírmesteľ
Hataridő: 20|6. augusztus 25.

5. hatÁrozat 1. pontja alapjźn fe|hata|maz'za a polgĺĺľmestert a pźůyźaat benyújtasához
sztikséges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további kiiltségvetési foľrĺĺst nem
igénylő hianypótlások a|źtírasata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Köľnyezeti és
Energiahatékonysági opeľatív Programokéľt Felelős Helyettes .ł,llamtĺttĺĺľság felé töľténő
benyujtĺĺsaľa.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatariđő: 2016. októbeľ 14. esetleges hianypótlásokat követően azonnal
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6. eredményes pá|yazat esetén a pľojektmenedzseri felađatok e|lőttźsáľa felkéri a Rév8 Zľt.-t
bruttó 1.860.550 Ft đíjazáls ellenében és felkéri a polgármestert az erre vonatkozó
megĺállapo d ás a|őir ésőr a.

Felelős: polgĺírmester
Haüĺridő: a tamogatĺási szerződés megkötést követően

7. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a költségvetés következő módosítása
soľán, valamint a20|7.20ff. éviköltségvetések készítésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a költségvetés következő módosítasa, vďamint a 20|7-?02f. évek
költségvetes készítése.

A dłintés végľehajtásáŃ végző szervezeti erység: Rév8 Zrt., Jőzsefvárosi Gazdálkodási
Ktizpont Zrt., P énzüryi Üryosztály, Polgármesteľĺ Kabinet

Buđapest, 2016. augusztus 22.

Tĺirvényességi ellenőrzés :
Danada.Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízasából
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