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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 
KEOP - 2009 - 5.3.0./B 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. 
pályázat 

A Képviselő-testület döntése értelmében több közintézményünk vonatkozásában ( Sibrik 
Iskola, Harmat u. Iskola, Gépmadár utcai Óvoda és Bölcsőde, Zsivaj u. Óvoda és Bölcsőde ) 
pályázatot nyújtottunk be a KEOP-2009-5.3.0/A azonosítószámú EU-s pályázatra. A KEOP -
2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva c. pályázaton való indulásunk további közintézményünk korszerűsítésére adhat 
lehetőséget. A pályázat rövid adatlapját előterjesztésünkhöz csatoljuk (1. sz. melléklet). 

Ezért felkértük a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy készítsen kimutatást (2. sz. melléklet) 
arról, hogy melyik intézményünket javasolja a pályázaton való részvételre, egyben pedig 
adjon általános tájékoztatást közintézményeink műszaki állapotáról. 

Az általuk készített anyaggal kapcsolatban 2010. június l-jén vezetői szintű megbeszélést 
tartottunk, amelyről készített emlékeztetőt szintén csatoljuk előterjesztésünkhöz (3. sz. 
melléklet). 

Jelenlévők áttekintve a tájékoztató anyagot és pályázati kiírást, megállapodtak abban, hogy a 
Pályázatíró Konzorcium pályázatírói szempontból a következő intézményekre vonatkozóan 
vizsgálja meg az elkészült műszaki leírást és kimutatást: 

-Komplex Általános Iskola és Szakszolgálati Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) 
-Bem József Általános Iskola (1102 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 
-Kápolna téri Általános Iskola ( 1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 
-Széchenyi István Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
-Csupa Csoda Óvoda ( 1101 Budapőest,l Kőbányai u. 38.) 
-Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) 

A kiválasztott épületekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy azok kerültek itt 
felsorolásra, amelyekkel egyrészt részvételre javasolt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, 
másrészt előzetesen vélelmezhető, hogy megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak 
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Jelenleg is folyik az egyeztetés a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Pályázatíró Konzorcium 
között, hogy a felsorolt intézmények közül melyek azok, amelyekkel kapcsolatban érdemes 
elkészíttetni azokat az előzetes vizsgálatokat (pl. megtérülési mutatók), amelyek végül 
eldöntik, hogy részt tudunk-e venni sikerrel a pályázaton. 

Jelen előterjesztésünket a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a soros 
ülésén tárgyalja, meghozott határozatukat a Bizottság elnöke szóban ismerteti Önökkel. 

Fentiekre tekintettel kérem Önöket, hogy a következő határozati javaslatot áttanulmányozni és 
elfogadni szíveskedjenek: 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a a KEOP-2009-5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva c. pályázatról kapott tájékoztatót, és felkéri a Polgármestert, 
hogy a következő testületi ülésre készíttessen előterjesztést, melyben javaslatot tesz 
azokra az intézményekre, amelyek vonatkozásában javasolja a pályázaton való 
indulást, megjelölve annak költségigényét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős : Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr.Ronyecz Róbert főosztályvezető 

II. 
„Kerékpárosbarát Település 2010" cím 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium negyedik alkalommal hirdette meg 
nagyközség, község; város; valamint megyei jogú város és fővárosi kerület kategóriákban a 
"Kerékpárosbarát Település 2010" címeket, amellyel az önkormányzatok e téren alkalmazott 
példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza. 

A kerékpáros forgalom részarányának növelése az Európai Unió legtöbb országában, így 
Magyarországon is kormányzati célkitűzés. Ennek eredményeként a tagállamok egy részében 
a kerékpározás már ma is jelentős mértékben hozzájárul a környezetbarát, fenntartható 
közlekedéshez. A kerékpározás a városi közlekedésben az egyik legalacsonyabb helyigénnyel 
rendelkezik, a leggyorsabb rövidtávon, mert nem kell számolni a közlekedési dugókkal és a 
parkolóhely keresésre fordított idővel. A kormányzat mindezek alapján bátorítja a települések 
kezdeményezéseit a kerékpárosbarát környezet és infrastruktúra kialakítására. A Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium az életmód és a környezet pozitív változásainak további 
támogatása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, az Egészségügyi 
Minisztériummal és civil szervezetekkel közösen 2007-ben kidolgozta a "Kerékpáros 
Magyarország Programot", hiszen a kerékpározás egyaránt értelmezhető a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségmegőrzés hatékony eszközeként is. A programban rögzítik, 
hogy a kerékpározás fejlesztésének egyik legfontosabb alapegysége a település, így a 
fejlesztési támogatások döntően erre a közigazgatási szintre érkeznek. 
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A közlekedési tárca célja, hogy a pozitív kerékpárosbarát települési példákat, megoldásokat 
felkutassa és tapasztalataikat feldolgozza, illetve mintaként átadja, továbbá, hogy a 
rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza. 

A Kerékpárosbarát Település pályázat kidolgozásakor az Európai Kerékpáros Szövetség által 
ajánlott Cities for Cyclists hálózat tapasztalataira, a Bypad rendszerre, a hazai Útügyi 
Műszaki Előírásokra és a Kerékpárosbarát Települések és Munkahelyek konferenciákon 
elhangzottakra alapozva határozták meg a kritériumokat, ezért az egyéni Bypad auditálás 
segítséget nyújthat a sikeres pályázáshoz, a stratégia, az ÚME betartása pedig az 
infrastruktúra fejlesztés területén jelent előnyt. A pályázat kidolgozásában és értékelésében 
részt vesznek országos kerékpáros civil szervezetek képviselői is. 

A kerékpárosbarát környezet a gyakorlatban többek között, a következőket jelenti: 
- a kerékpározás integráns része a település fejlesztési koncepcióinak és területrendezési 

terveinek, fejlesztési - üzemeltetési rendszereinek 
- kerékpáros úthálózat (kerékpársávok, kerékpárutak, kerékpárosbarát közutak) 
- kerékpárparkolók, -tárolók megfelelő rendszere, 
- a település által fenntartott intézményekben, a településen szervezett eseményeken a 

kerékpározás oktatása, népszerűsítése folyik, 
- a településen támogatott és intenzív kerékpáros közösségi élet folyik, 
- a kerékpáros civil szervezetek bevonásra kerülnek az őket érintő döntésekbe, 
- a pályázó település együttműködik más önkormányzatokkal is, illetve nemzetközi 

kezdeményezések részese kerékpáros fejlesztések kapcsán. 

Részvételi feltételek: 

- Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak, illetve amennyiben az Önkormányzat nem 
kíván pályázni, a településen működő civil szervezetek is pályázhatnak a település nevében. 
Ebben az esetben az önkormányzat hozzájárulását kérjük, mellékeljék. 
- Olyan települések pályázhatnak, amelyek településfejlesztési koncepciójában, 
településrendezési tervében a kerékpáros infrastruktúra kellő hangsúllyal szerepel. 

A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat veszik figyelembe: 
- a kerékpáros stratégia (a kerékpározás szerepe a fejlesztési koncepciókban, tervekben, 

önkormányzati szervezetben), 
- a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége, karbantartása, 
- szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése, promóciója, 
- kerékpárhasználat terén elért eredmények a településen. 

A pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 
A. megyei jogú város, fővárosi kerület 
B. város 
C. nagyközség, község 

Beérkezési határidő: 2010. szeptember 30,15.00 óra 
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A pályázat díjazása: 
A Kerékpárosbarát Település 2010 pályázat a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit 
értékeli, közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésre álló erőforrásoktól 
függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a pályázat támogatója, a 
kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket. 

A pályázati felhívást és adatlapot az 4. számú melléklet tartalmazza. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 
„Kerékpárosbarát Település 2010" címért való indulást, és egyben felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr.Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: dr.Ronyecz Róbert főosztályvezető 

III. 

TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR 
„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 

- Gyermekvédelmi komponens 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek 
és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" - Gyermekvédelmi komponens 
című pályázati konstrukciót (pályázati felhívást lásd: 5. számú melléklet). 

A benyújtási határidő: 2010. augusztus 1. - szeptember 10. 

A megpályázható maximális összeg: 

TAMOP-5.2.5/A-10/1 KMR pályázat keretében 
elnyerhető támogatás összege: 

legalább 20.000.000 Ft, de 
legfeljebb 80.000.000 Ft 

A pályázat önrész bevonását nem igényli. 

A konzorciumban történő pályázás jelen konstrukció esetében nem megengedett. 

A pályázat célja: 
A demográfiai trendek a gyermek és fiatalok arányának stabil csökkenését mutatják. Ezzel 
párhuzamosan más kedvezőtlen folyamatok is hatnak: az általános iskolát 16 eves korukig el 
nem végzők aranya a korosztály kb. 5%-a. 
Sok gyermek, fiatal van, akik családi és iskolai keretek között nem jutnak hozzá a 
személyiségük fejlődése, a devianciák elkerülése szempontjából fontos prevenciós 
lehetőségekhez. Az iskolai kudarcok mögött számos esetben családi, közösségi, szociális 
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deficitek húzódnak meg. Csökken az idő, amit a családok, szülők és gyermekek együtt 
töltenek, sok esetben hiányoznak azok a szociokulturális, kommunikációs, gondozási-, 
nevelési minták, készségek, melyek segítséget nyújtanának a szülői-, házastársi szerepek 
betöltésében. 
A gyermekek, fiatalok számára lehetőségeket kell adni hátrányaik leküzdéséhez, a számukra 
kockázatot jelentő devianciák csökkentéséhez, az integrációjukat szolgáló programok 
elérhetővé tételéhez, emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket lehetőleg 
személyiségük, képességeik, készségeik fejlesztésére fordíthassak. A családok (szülők) és 
szakemberek bevonása, felkészítése fontos ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok lehetőségei 
az élet minél szélesebb területén bővülhessenek. 
A család és az intézmények integráló szerepe csökken, a harmadlagos szocializációs terepek 
(pl. ifjúsági közösségek) sem tudjak mindig betölteni szerepüket, a fiatalok 1,5%-a tölti 
közösségi helyeken szabadidejét. 
Egyre láthatóbbá válnak a gyerekek agresszív megnyilvánulásai az élet számos színterén, így 
a közoktatási intézményekben is, az iskolák azonban általában nem rendelkeznek megfelelő 
eszközökkel e probléma kezelésére. 

A TAMOP-5.2.5 konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 
Az A) komponens célja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének 
bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba. 

A pályázat a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szakmai vezetése alatt valósulna meg, akik 
az idén záródó, 2008-ban elnyert TÁMOP-5.2.5 pályázaton megvalósult szakmai programot 
szeretnék folytatni, illetve kibővíteni. 

A szakmai program és a költségvetés összeállítása folyamatban van, így a megpályázandó 
támogatás pontos összege sem ismert jelenleg. A cél a maximálisan megpályázható 80 millió 
Ft-os támogatás lehívása. A képviselő-testületet egy későbbi előterjesztésben tájékoztatjuk a 
pontos összegekről. 

A pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, az alábbiak szerint: 
A pályázónak vállalnia kell, hogy 

- a támogatással létrehozott szolgáltatások általánosítható tapasztalatait hozzáférhetővé 
teszi, 

- a projektbe bevont gyermekek, fiatalok körében utánkövetési vizsgálatot készít a 
projekt hatásaira vonatkozóan a projekt zárasát követő két éven belül legalább egy 
alkalommal 

Ez a kötelezettség anyagi erőforrásokat igényel, az alábbi minimum összeghatárral: évente 
átlag bruttó 2.000.000 Ft 

A TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
dokumentációinak összeállításával javasoljuk az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató 
Zrt.-t megbízni. 
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Megiegyzés: A pályázatíró céget az alábbiakban feltüntetett táblázatban szereplő díjak illetik 
meg, melyek közül a közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően a pályázat előkészítési 
költsége a pályázat bírálatának eredményétől függetlenül kifizetésre kerül, sikerdíj pedig 
nyertes pályázat után kerül kifizetésre. Jelen pályázat esetében is igénybe vehető a 
projektmenedzsment szolgáltatás, amely az igénybe vételtől függően kerül kiszámlázásra. A 
pályázat előkészítési költsége és a projektmenedzsment költségek a pályázat terhére 
elszámolható költségek. 

1.) Projekt előkészítésért és 
pályázatírásért kért ellenszolgáltatás 
(az adott projekt igényelt 
támogatásához viszonyítva, nettó %-
ban meghatározva) 

0,9 % 

2.) Nyertes pályázat esetén a 
sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert 
támogatás mértékéhez viszonyítva 
nettó %-ban, sávosan meghatározva) 
50 millió forint elnyert támogatásig 

0,1 % 

3.) Nyertes pályázat esetén a 
sikerességért nyújtott 
ellenszolgáltatás (jutalék) (elnyert 
támogatás mértékéhez viszonyítva 
nettó %-ban, sávosan 
meghatározva)50-100 millió forint 
között elnyert támogatásig 

3,0 % 

4.) Projektmenedzsment bonyolításáért 
számítandó ellenérték (elnyert 
támogatás mértékéhez viszonyítva 
nettó %-ban meghatározva) 

1,9 % 

A fentiekben részletezett, a pályázatíró cégek részére fizetendő költségek pontos összege a 
pályázati költségvetés végleges összeállítása után kerülhet csak kiszámításra, ezért a költségek 
biztosításával kapcsolatos döntések csak egy későbbi képviselő-testületi ülésen születhetnek 
meg. 

A TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
programok" - Ifjúságügyi és kábítószerügyi komponens című pályázati konstrukcióval 
kapcsolatban a Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya készített előterjesztést. 
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HATÁROZATI JAVASLATOK: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete támogatja 
a TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő programok" című pályázati konstrukción való indulást, és 
egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok 
megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a 
TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi 
integrációját segítő programok" című pályázati felhívásra benyújtandó pályázati 
dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza 
meg. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati konstrukcióval 
kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, miszerint a pályázatot ötéves fenntartási 
kötelezettség terheli, amely értelmében évi maximum bruttó 2.000.000Ft anyagi 
forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely összeget nyertes 
pályázat esetén a 2013.-2017. évi költségvetésekbe betervez. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Dr. Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Jelen előterjesztéseket a Gazdasági és Költségvetési Bizottság, a Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság a soron 
következő ülésén tárgyalja, a bizottságok döntését az elnök a képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. 

Budapest, 2010. június 8. 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



Pályázati alapadatok: 

/ , mfm4 .U-e-ciSm^T 

Pályázati kód: KEOP - 2009 - 5.3.0./B 
Támogatás KEOP - 2009 - 5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
megnevezése: energiaforrás hasznosítással kombinálva 
Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyerésének pályázat 
módja: 

Kohéziós Alap 
6 000 000 000.- HUF 
2009.03.20. 
2013.12.31. 

Forrás megnevezése: 
Forrás összege: 
Beadás kezdete: 
Beadási határidő: 

Elérhetőség: 
Kitöltőprogram 
elérhetősége.-
Támogatás célja: 

Kedvezményezettek 
köre: 

pályázati dokumentáció 
kitöltőprogram 

A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az 
energiatakarékosság valamint 
megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, 
azaz az energia 
termelése, elosztása, szállítása és - a vertikum legkritikusabbnak ítélhető 
szegmense - a 
végfelhasználás területén. 
Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás 
biztonságának a 
növeléséhez, az igen magas (75%-otis meghaladó} energiaimport
függőség 
mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az 
ország nemzetközi 
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. 
A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a központi és 
helyi költségvetési 
szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások 
üzemi és 
irodaépületeikre is), energia-takarékosság, - hatékonyság és megújuló 
energiafelhasználás 
fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem 
térítendő támogatás 
formájában. A konstrukció elsősorban kis-közepes mérető projekteket 
támogat, a 
kedvezményezetti célcsoport és a regionális térkép szerint 30-70 % (ún. 
jövedelemtermelő 
projekt esetében 10-70%) mértékben. 
Jogi személyiségő vállalkozás; Jogi személyiség nélküli vállalkozás; 
Költségvetési szerv és intézménye; Jogi személyiségő nonprofit szervezet; 
Egyéb gazdasági szervezet 



Támogatási feltételek/ 
A támogatható 
tevékenységek köre: 

Támogatás mértéke (%): 
Támogatás minimum 
összege: 
Támogatás maximum 
összege: 
Kiíró szervezet: 

Közreműködő szervezet: 

A. Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 
csökkentése a 
felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező 
épületekből álló 
épületcsoport egészén. 
2. Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 
korszerűsítése 
3. Világítási rendszerek korszerűsítése 
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 
Az „A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek" alfejezet 
1) 
és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusai a következő 
megújuló energia technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló 
energia technológiával is): 
a) napkollektorok alkalmazása használati melegvíz-termelésre 
és/vagy főtésrásegítésre,b) biomassza, azon belül faapríték, fapellet, 
fabrikett, hasábfa tüzelő 
kazán használati melegvíz-termelésre, fűtésre és/vagy 
fűtésrásegítésre, 
c) geotermális energia hasznosítása 
d) geotermikus hőszivattyú alkalmazása használati melegvíztermelésre 
és/vagy főtésrásegítésreAz ,,A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó 
tevékenységek" alfejezet 3) 
alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a következő megújuló 
energia 
technológiákkal kombinálhatók (akár több megújuló energia 
technológiával is): 
e) napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem 
kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben 
érintett épület villamosenergia-ellátásához. 
ü) Hálózatra kapcsolódó fotovoltaíkus rendszerek. 
Coft 

1 000 000.- HUF 

500 000 000.- HUF 

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180 
Fax.: (1) 474-9191 
Honlap: www.nfu.hu • 
E-mail: nfu(5>nfu.gov.hu 
Neve: Energia Központ Nonprofit Kft. 
Címe: 1134 BUDAPEST, Váci út 45. 6. emelet. 
Tel.: (1) 802-4390 Fax.: (1) 802-4301 
Honlap: www.energiakozpont.hu  
E-mail: ofüceOenergiakozponthu 

http://www.nfu.hu
http://www.energiakozpont.hu


TÁJÉKOZTATÓ A KEOP-2009-5.3.0/B PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSSAL 
KAPCSOLATBAN 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 

Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) hrsz: 41411 
1958-ban, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + három 
emeletes lapostetős, távfűtéses épület. A képviselő-testület döntése értelmében az iskola 
(három év múlva) átköltözik a Kápolna Téri Általános Iskola 1105 Bp., Kápolna tér 4. 
szám alatti épületébe. 
2007. nyara óta a nyári napközis tábor az iskola földszinti helyiségeiben, illetve az 
udvaron működik. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
Az épület műanyag nyílászárókkal rendelkezik, azonban azok beépítésének idejét nem 
ismerjük. 
A jelenleg megkövetelt hőtechnikai értéket a nyílászárók, a falazatok és a lapostető sem 
teljesíti. 
A távfűtéssel kapcsolatos adatokat nem ismerjük, így a fűtéssel kapcsolatban elérthető 
megtakarítást sem. 
Meg kell vizsgálni, hogy milyen új funkciót szán az épületnek a tulajdonos, és az nem 
ellentétes-e a pályázattal, továbbá a pályázat által megkívánt megtakarítás elérhető-e. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Janikovszky Éva Általános Isk. Tagintézmény (1101 Bp., Üllői út 118.) hrsz: 38315/43 
1951-ben, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + két emeletes, 
magastetős (az ebédlő és konyha földszintes toldalék épülete lapostetős), távfűtéses 
épület. Az épülethez toldalékként tanuszoda is csatlakozik, amely gázfűtéses. 
Az épület felújítása 2006. évben fejeződött be. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében a részben önállóan működő 
intézmények karbantartási feladataira biztosított kereten belül készül a volt Központi 
Műhely területén számítástechnika terem és tornaszoba kialakítása közbeszerzési 
eljárással történő pályáztatásához szükséges tendertervének elkészítése. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Komplex Általános Isk. és Szakszóig. Központ (1107 Bp., Gém u. 5-7.) hrsz: 38315/79 
1940-ben, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + egy emeletes, 
magastetős és építés éve ismeretlen, panelos technológiával épült, földszint + egy 
emeletes, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
65.000..- eFt. 
Az iskola magastetős épületének tetőfelújítása 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel az iskola meglévő, panelos 
technológiával épült, lapostetős épületére, kishajlásszögű magastető kialakítása 
engedélyezési tervének elkészítése, a beruházás várható költségbecslésével tervezési 
feladat. A tervezés folyamatban van. 



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tájékoztatás a KEOP-2009-5.3.0/B 
pályázaton való indulással kapcsolatban 

A jelenleg megkövetelt hötechnikai értéket a nyílászárók, a falazatok a padlásfödém és a 
lapostető sem teljesíti. 
A távfűtéssel kapcsolatos adatokat nem ismerjük, így a fűtéssel kapcsolatban elérthető 
megtakarítást sem. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
hőszigetelése munkákkal. (A lapostetős épületrész esetében, a majdani kivitelezést 
javasoljuk úgy elvégeztetni - és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is úgy 
kiírni - hogy a kis hajlásszögű magastető építése is ezzel együtt valósuljon meg -
amelynek a pénzügyi fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból biztosítania - a 
zárófödém hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósuljon meg.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Harmat Általános Iskola (1104 Bp., Harmat u. 88.) hrsz: 41191/10 
1965-ben, blokkos technológiával épült, pince + földszint + három emeletes, lapostetős, 
távfűtéses épület. 
Az Önkormányzat 2010. évben nyújtotta be az épületet a KEOP-2009-5.3.0/A 
azonosítószámú pályázaton. 

Fekete István Általános Iskola (110 Bp., Harmat u. 196-198.) hrsz: 42309/18 
1976-ban, panelos technológiával épült, pince + földszint + két emeletes, lapostetős, 
távfűtéses épület. 
Az Önkormányzat 2008. évben nyújtotta be az épületet a KEOP-2007-5.1.0 
azonosítószámú pályázaton. 
A nyertes pályázat alapján a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás megtörtént, a nyári 
szünetben (2010.) a munka megvalósul. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 

Bem József Általános Iskola (1102 Bp., Hungária krt. 5-7.) hrsz: 38900/10 
1976-ban, panelos technológiával épült, földszint + két emeletes, lapostetős, távfűtéses 
épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
Az épület műanyag nyílászárókkal rendelkezik, azonban azok beépítésének idejét nem 
ismerjük. 
A jelenleg megkövetelt hötechnikai értéket a nyílászárók, a falazatok és a lapostető sem 
teljesíti. 
A távfűtéssel kapcsolatos adatokat nem ismerjük, így a fűtéssel kapcsolatban elérthető 
megtakarítást sem. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
hőszigetelése munkákkal. (A lapostető esetében meg kell vizsgálni egy esetleges kis 
hajlásszögű magastető építésének a lehetőségét is, és amennyiben erről pozitív döntés 
születik, úgy a „két" kivitelezésnek együtt célszerű megvalósulnia - a kis hajlásszögű 
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lapostető építésének a pénzügyi fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból 
biztosítania - a zárófödém hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósulna meg.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. (Az iskolában a „kínai iskola" nyáron is működik.) 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) hrsz: 42526/107 
1933-ban, hagyományos, falazott technológiával épült, majd 199? évben felújított pince 
+ földszint + tetőteres, magastetős, központi fűtéses épület. 
Az épületről rendelkezünk tervdokumentációval. 

Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) hrsz: 42526/107 
1986-ban, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + egy emeletes, 
magastetős és 1978-ban, panelos technológiával épült, földszint + egy emeletes, 
lapostetős, központi fűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az iskola emeletráépítéssel történő bővítésére jogerős építési engedéllyel rendelkezik az 
Önkormányzat, ami egy pályázaton való induláshoz készült. (A pályázat nem nyert 
támogatást.) 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a tornaterem tetőfelújítása. A kivitélezési 
munka közbeszerzési eljárással történő pályáztatása folyamatban van, a munka a nyári 
szünetben elkészül. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében a részben önállóan működő 
intézmények karbantartási feladataira biztosított kereten belül, két tervezési feladat van 
folyamatban. Az iskola épülete előtt, a telekhatáron kerítés és kapuk építése -
figyelembe véve az iskola meglévő kijáratait, mint közlekedési, illetve menekülési 
útvonalakat - engedélyezési, és a munka közbeszerzési eljárással történő pályáztatásához 
szükséges tendertervének elkészítése, valamint az iskola udvara teljes körű geodéziai 
felmérése, a csapadékvíz elvezetés megoldása, a burkolatok átalakítása, parkosítása, és a 
munka közbeszerzési eljárással történő pályáztatásához szükséges tendertervének 
elkészítése. 
Amennyiben a jogerős építési engedéllyel rendelkező emeletráépítéses bővítés és 
felújítás nem valósul meg, a kazáncserét el kell végezni, és a tetőfelújítást is folytatni 
kell. 
Tekintettel arra, hogy a nyílászáró csere megtörtént, a homlokzat utólagos hőszigetelése 
- annak jellege miatt - nem, vagy csak jelentős költséggel valósítható meg, a pályázaton 
való indulást a kazáncserével (2. intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése), illetve a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fütésrásegítésre tevékenységgel (ez utóbbit meg kell vizsgálni, hogy 
az intézmény teljesíteni tudja-e a pályázati feltételeket ebben a vonatkozásban) 
javasoljuk a pályázaton való indulást. 

Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) hrsz: 41454 
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1931-ben, hagyományos falazott technológiával épült, pince + alagsor + földszint + két 
emeletes, lapostetős („A" épület) és 18828-ben," hagyományos falazott technológiával 
épült, pince + földszint + egy emeletes, magastetős ( , 3 " épület), központi fűtéses 
épületek. 
A „B" épületben található a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ 
Pedagógiai Szolgáltató Intézményegysége, amely várhatóan a 1108 Bp., Sibrik Miklós 
út 66-68. szám alatti épületbe költözik. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
A képviselő-testület döntése értelmében az épületekbe (három év múlva) átköltözik a 
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.). 
Tekintettel arra, hogy a nyílászáró csere megtörtént, a homlokzat utólagos hőszigetelése 
- annak jellege miatt - nem, vagy csak jelentős költséggel valósítható meg, a pályázaton 
való indulást a kazáncserével (2. intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése), illetve a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fütésrásegítésre tevékenységgel (ez utóbbit meg kell vizsgálni, hogy 
az intézmény teljesíteni tudja-e a pályázati feltételeket ebben a vonatkozásban) 
javasoljuk a pályázaton való indulást. Az uszoda nyári kihasználtságát is növelni lehetne. 

Keresztury Dezső Általános Iskola (110 Bp., Keresztúri út 7-9.) hrsz: 39210/10 
1968-ban, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + egy emeletes, 
magastetős és 1975-ban, panelos technológiával épült, pince + földszint + két emeletes, 
lapostetős, távfűtéses épület. 
Információnk szerint az ingatlanban a Fővárosi Önkormányzatnak is van tulajdona. 
A jelenleg megkövetelt hőtechnikai értéket a nyílászárók, a falazatok a zárófödém és a 
lapostető sem teljesíti. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
170.000-eFt. 
A távfűtéssel kapcsolatos adatokat nem ismerjük, így a fűtéssel kapcsolatban elérthető 
megtakarítást sem. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
hőszigetelése - magastetős épület is -, pince feletti födém hőszigetelése munkákkal. (A 
lapostető esetében meg kell vizsgálni egy esetleges kis hajlásszögű magastető építésének 
a lehetőségét is, és amennyiben erről pozitív döntés születik, úgy a „két" kivitelezésnek 
együtt célszerű megvalósulnia - a kis hajlásszögű lapostető építésének a pénzügyi 
fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból biztosítania - a zárófödém 
hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósulna meg, amennyiben nem úgy a 
lapostető felújítása szükséges.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fütésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. 
A tornaterem és nyaktag lapostető felújítása - 2009. évről áthúzódó munkaként - 2010. 
évben készül el, az időjárás függvényében. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) hrsz: 38924/7 és 38924/9 
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1952-ban és 1959-ben, hagyományos falazott technológiával épült, alagsor + földszint + 
egy emeletes, magastetős („A" épület) és 1958-ban, hagyományos falazott 
technológiával épült, pince + földszintes, kis hajlásszögű magastetős („B" épület), 
központi fűtéses (a két épület külön-külön kazánról üzemel) épületek. 
Az Önkormányzat 2008. évben nyújtotta be az épületet a KEOP-2007-5.1.0 
azonosítószámú pályázaton. 
A nyertes pályázat alapján a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás megtörtént, a nyári 
szünetben (2010.) a munka megvalósul. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
2009. évben elkészült az „A" épület tetőfelújítása. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a tornaterem tetőfelújítása, valamint a 
„B" épület kazáncsere tervezése. A kivitelezési munka (tornaterem tetőfelújítása) 
közbeszerzési eljárással történő pályáztatása folyamatban van, a munka a nyári 
szünetben elkészül. 

Szent László Általános Iskola (1105 Bp., Szent László tér !.) hrsz: 39051 
1910-ben, hagyományos, falazott technológiával épült, pince + földszint + két emeletes, 
magastetős, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a díszudvar felújítása tervezése, a „B" 
épület I. és II. emeleti vizesblokk felújítása strangcserével, valamint a tornaterem és 
technika terem vizesedése megszüntetése tervezése. A kivitelezési munka (vizesblokk 
felújítása) közbeszerzési eljárással történő pályáztatása folyamatban van, a munka a 
nyári szünetben elkészül. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 

Széchenyi István Általános Iskola (1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.) hrsz: 42309/111 
1977-ben, panelos technológiával épült, pince + földszint + két emeletes, lapostetős, 
központi fűtéses épület. 
2005. és 2006. évben 6, illetve 10 tanterem felújítása történt meg (homlokzati 
nyílászárók cseréje, elektromos hálózat felújítása, fűtéskorszerűsítés, burkolatok 
cseréje). 
Az Idősek Otthona az iskola kazánjáról kapja a fűtést és a melegvizet. Az önkormányzat 
már foglalkozott az idősek Otthona „leválasztásával", azonban ez nem valósult meg. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
2008. évtől a tornaterem sétány felöli részében az Aprók Háza Óvoda telephelye 
működik, ami 2010. évben várhatóan további két helyiséggel bővül. 
A jelenleg megkövetelt hőtechníkai értéket a ki nem cserélt nyílászárók, a falazatok és a 
lapostető sem teljesíti. 
A nyílászáró csere (a korábban ki nem cserélt nyílászárók) tender tervdokumentáció 
2009. évben elkészült, becsült költsége 156.000.- eFt. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
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hőszigetelése, pince feletti födém hőszigetelése és_ a kazáncsere munkákkal (2. 
intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése). (A 
lapostető esetében meg kell vizsgálni egy esetleges kis hajlásszögű magastető építésének 
a lehetőségét is, és amennyiben erről pozitív döntés születik, úgy a „két" kivitelezésnek 
együtt célszerű megvalósulnia - a kis hajlásszögű lapostető építésének a pénzügyi 
fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból biztosítania - a zárófödém 
hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósulna meg, amennyiben nem úgy a 
lapostető felújítása szükséges.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. 
(Elképzelhető, hogy mivel az Idősek Otthona egy helyrajzi számon van az iskolával, a 
pálvázat nem tudia elérni a kívánt megtérülési mutatót.) 

ÓVODÁK 

Azon intézmények esetében, ahol egy épületben két intézmény (óvoda és bölcsőde) 
található, mindkét intézményt együtt, itt szerepeltetjük. 

Mászóka Óvoda (1105 Bp. Ászok u. 1-3.) hrsz: 41446 
1974-ben, panelos technológiával épült, földszint + egy emeletes, lapostetős, távfűtéses 
épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos hőszigetelése, illetve a 
napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 

Gépmadár Óvoda, Fecskefészek Bölcsőde (1106 Bp. Gépmadár u. 15.) hrsz: 39210/45 
1935-ben (?), panelos technológiával épült, óvoda földszint + egy emeletes, bölcsőde 
földszintes lapostetős, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a 
bölcsődében történt meg, mivel az óvodai lámpatestek cseréje korábban már elkészült. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
60.000.- eFt. 
Az Önkormányzat 2010. évben nyújtotta be az épületet a KEOP-2009-5.3.0/A 
azonosítószámú pályázaton. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel az óvoda hiányzó helyiségeinek (a 
meglévő, épületegyüttesre statikai szakvélemény készítése talajmechanikai vizsgálattal, 
a bölcsőde földszintes részére történő emeletráépítés lehetőségének vizsgálatára, 
valamint a statikai szakvélemény függvényében a földszintes bölcsődei területre 
emeletráépítés az óvoda hiányzó helyiségeinek biztosítására, valamint bővítése 
kialakítása engedélyezési tervének elkészítése), továbbá a bölcsőde udvarának 
kertépítészeti tervezése. 
Az Önkormányzat elkészíttette az intézmény teljes akadálymentesítése terveit. 
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Ennek a két intézménynek a vonatkozásában mindenképpen célszerűnek tartjuk, hogy a 
három különböző feladatot (KEOP pályázati munkák, hiányzó helyiségek pótlása és 
teljes akadálymentesítés) összhangba kell hozni, és amennyiben lehetséges, egyszerre 
kellene őket megvalósítani. 

Bóbita Óvoda (1102 Bp. Halom u. 7/b.) hrsz: 39068/2 
1976-ban, panelos technológiával épült, földszint + egy emeletes, lapostetős, távfűtéses 
épület, mely később magastetőt kapott a tornaszoba kialakításakor. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos hőszigetelése, illetve a 
napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 

Hárslevelű Óvoda (1106 Bp. Hárslevelű u. 5.) hrsz: 42526/371 
1920-ban(?), blokkos technológiával épült, földszint + egy emeletes, magastetős, 
központi fűtéses épület. 
A kazáncsere 2006. évben megtörtént. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos^ hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos hőszigetelése, illetve a 
napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 

Gyermekek Háza Óvoda (1103 Bp. Kada u. 27-29.) hrsz: 41671/1 
1896-ban, hagyományos, falazott technológiával épült, pince + földszintes, magastetős, 
központi fűtéses épület. 
A kazáncsere megtörtént. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 

Kékvirág Óvoda (1107 Bp. Kékvirág u. 5.) hrsz: 38315/88 
1959-ban, hagyományos, falazott technológiával épült, pince + földszint + emeletes, 
magastetős, és panelos technológiával épült, földszint + emeletes, lapostetős távfűtéses 
épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel az iskola meglévő, panelos 
technológiával épült, lapostetős épületére, kishajlásszögű magastető kialakítása 
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engedélyezési tervének elkészítése, a beruházás várható költségbecslésével tervezési 
feladat. A tervezés elkészült, az építési engedély kérelem beadásra került. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos hőszigetelése, illetve a 
napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fütésrásegítésre 
jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Mocorgó Óvoda (1101 Bp. Kőbányai út 30.) hrsz: 38920 
1982-ben, panelos technológiával épült, földszint + emeletes, lapostetős központi fűtéses 
épület. 
Az óvoda egy ingatlanon (egy helyrajzi számon) van a Törekvés Művelődési Házzal és a 
MAV Járműjavítóval. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
28.000.- eFt. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - az ingatlan rendezetlen helyzete miatt 
- nem javasoljuk. (A nyílászáró csere, a homlokzat utólagos hőszigetelése, zárófödém 
utólagos hőszigetelése, a kazáncsere (2. intézmények fűtési, hűtési és használati 
melegvíz rendszereinek korszerűsítése a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) munkákkal valószínű, hogy sikeres 
pályázatot lehetne benyújtani. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Csupa Csoda Óvoda (1101 Bp. Kőbányai út 38.) hrsz: 38924/9 
1972-ben, panelos technológiával épült, földszint + emeletes, lapostetős központi fűtéses 
épület. 
A kazáncsere megtörtént. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
21.000.-eFt. 
A jelenleg megkövetelt hőtechnikai értéket a nyílászárók, a falazatok és a lapostető sem 
teljesíti. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
hőszigetelése munkákkal. (A lapostető esetében meg kell vizsgálni egy esetleges kis 
hajlásszögű magastető építésének a lehetőségét is, és amennyiben erről pozitív döntés 
születik, úgy a „két" kivitelezésnek együtt célszerű megvalósulnia - a kis hajlásszögű 
lapostető építésének a pénzügyi fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból 
biztosítania - a zárófödém hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósulna meg.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Kincskeresők Óvoda (1105 Bp. Mádi u. 4-6.) hrsz: 41369/2 
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1972-ben, blokkos technológiával épült, alagsor + földszint + emeletes, lapostetős 
távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
22.000.- eFt. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a homlokzati nyílászárók cseréje és a 
magastető építése tervezése, valamint a tornaszoba kialakítása. A nyílászáró csere 
közbeszerzési eljárással történő pályáztatása megtörtént, a munka a nyári szünetben 
elkészül. A tornaszoba építése kivitelezése közbeszerzési eljárása folyamatban van. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Kiskakas Óvoda (1104 Bp. Mádi u. 86-94.) hrsz: 41203/7 
1965-ben, blokkos technológiával épült, földszintes, lapostetős, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
47.000.- eFt. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a homlokzati nyílászárók cseréje. A 
kivitelezési munka közbeszerzési eljárással történő pályáztatása megtörtént, a munka a 
nyári szünetben elkészül. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzatok utólagos hőszigetelése, a napkollektorok 
alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) -
nem javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Csodapók Óvoda, Napsugár Bölcsőde (1104 Bp. Mádi u. 127.) hrsz: 41160/6 
1976-ban, panelos technológiával épült, óvoda földszint + egy emeletes, bölcsőde 
földszintes lapostetős, távfűtéses épület, a használati melegvizet gázbojler biztosítja. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott magastető építése tervezési feladat további tervezési feladatokkal egészült 
ki. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel hiányzó helyiségek tervezése, valamint a 
bölcsőde udvarának kertépítészeti tervezése. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzatok utólagos hőszigetelése, a napkollektorok 
alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) -
nem javasoljuk. 
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Ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy a távfűtésről való leválás, és így a távfűtés helyett 
egy korszerű kazán kiépítése (2. intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz 
rendszereinek korszerűsítése) belefér-e a pályázat kereteibe, mert ha igen, akkor a 
pályázat benyújtását javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Gesztenye Óvoda (1106 Bp. Maglódi út 8.) hrsz: 40997 
1901-ben> hagyományos falazott technológiával épült, óvoda pince + földszint + egy 
emeletes, központi fűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
15.000.-eFt. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepelt az óvoda magastető felújítása, mely a 
költségvetés módosítását követően magastető felújítása tervezésére változott. A tervezés 
elkészült, az építési engedély kérelem beadásra került. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a homlokzati nyílászárók cseréje. A 
kivitelezési munka közbeszerzési eljárással történő pályáztatása megtörtént, a munka a 
nyári szünetben elkészül. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermekjóléti Központ, Gyermekek 
Átmeneti Otthona (1101 Bp. Salgótarjáni út 47.) hrsz: 38911/2 

1910-ben, hagyományos falazott technológiával épült, óvoda pince + földszintes, 
bölcsőde pince + földszintes, az átmeneti otthon emeletes magastetős, központi fűtéses 
épület (Az óvoda és a bölcsőde rendelkezik közös kazánnal, míg az átmeneti otthon saját 
fűtőkészülékkel.) 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepelt az átmeneti otthon magastető felújítása, 
mely a költségvetés módosítását követően az óvoda, a bölcsőde és az átmeneti otthon 
magastető felújítása tervezésére változott. A tervezés elkészült, az építési engedély 
kérelem beadásra került. A tetőfelújítást az Önkormányzat a KMOP-2009-5.1.1/A (a 
Kis-Pongrác lakótelep területén megvalósuló) városrehabilitációs pályázat keretén belül 
kívánja megvalósítani. 
Ugyancsak az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepelt az óvoda és bölcsőde kazáncsere 
tervezése és a kazáncsere, a hiányzó helyiségek tervezése és a bölcsőde kertépítészeti 
tervezése. A kazáncsere 2010. évben, a nyári zárva tartás alatt készül el. 
Az Önkormányzat döntött arról, hogy a Gyöngyike épületegyüttessel kapcsolatban 
készített döntés-előkészítő tanulmány „C" változata szerint készüljenek el a tervek, (az 
Idősek Klubja elköltözik, a jelenlegi épülete részben elbontásra kerül, a megmaradó 
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részre emeletráépítés készül és ide költözik az átmeneti otthon, kibővített funkcióval; a 
bölcsőde az Idősek Klubja egy része felé bővül, és új akadálymentes bejárata kerül 
kialakításra; az óvoda az átmeneti otthon jelenlegi helyiségeivel bővül, és itt kerülnek 
kialakításra a hiányzó helyiségei) 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzatok utólagos hőszigetelése és a napkollektorok 
alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) -
nem javasoljuk. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Aprók Háza Óvoda, Apraja Falva Bölcsőde (1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.) hrsz: 
42309/73 

1978-ban, panelos technológiával épült, óvoda pince + földszint + emeletes, bölcsőde 
pince + földszintes, lapostetős, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a magastető építése és hiányzó 
helyiségek tervezése, valamint a bölcsőde udvara kertépítészeti tervezése. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzatok utólagos hőszigetelése és a napkollektorok 
alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) -
nem javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Csodafa Óvoda, Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.) hrsz: 
42309/19 

1976-ban, panelos technológiával épült, óvoda pince + földszint + emeletes, bölcsőde 
pince + földszintes, lapostetős, távfűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
2009. évben elkészült a bölcsőde udvara kertépítészeti terve. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel a magastető építése és hiányzó 
helyiségek tervezése, valamint a bölcsőde udvara kertépítészeti tervezése. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzatok utólagos hőszigetelése és a napkollektorok 
alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre jöhetne szóba) -
nem javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.) hrsz: 41510/8 
1980-ban, panelos technológiával épült, óvoda földszint + emeletes, bölcsőde 
földszintes, lapostetős, távfűtéses épület. 
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A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a. megtörtént. 
2009. évben elkészült a bölcsőde udvara kertépítészeti terve. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott magastető építése tervezési feladat további tervezési feladatokkal egészült 
ki. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel hiányzó helyiségek tervezése, valamint a 
bölcsőde udvarának kertépítészeti tervezése és a homlokzati nyílászáró csere tervezése. 
Jelenlegi ismereteink alapján javasoljuk az intézmény pályázaton való indulását a 
homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, zárófödém 
hőszigetelése munkákkal. (A majdani kivitelezést javasoljuk úgy elvégeztetni - és a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is úgy kiírni - hogy a kis hajlásszögű 
magastető építése és a hiányzó helyiségek pótlása is ezzel együtt valósuljon meg -
amelynek a pénzügyi fedezetét az önkormányzatnak kell más forrásból biztosítania - a 
zárófödém hőszigetelése pedig a KEOP pályázaton belül valósuljon meg.) 
Meg kell ugyanakkor vizsgálni, hogy a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz 
termelésre és/vagy ftítésrásegítésre megvalósítható-e oly módon, hogy ahogy azt a 
pályázat előírja, és amennyiben igen, úgy ezzel a tevékenységgel is javasoljuk a 
pályázaton való indulást. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Gézengúz Óvoda (1107 Bp. Zágrábi út 13/a.) hrsz: 38315/50 
1956-ban, blokkos technológiával épült, óvoda pince + földszint + emeletes, lapostetős, 
távfűtéses épület. 
A ,jSzemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel az iskola meglévő, blokkos 
technológiával épült, lapostetős épületére, kishajlásszögű magastető kialakítása 
engedélyezési tervének elkészítése, a beruházás várható költségbecslésével tervezési 
feladat A tervezés elkészült, az építési engedély kérelem beadásra került. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - mivel nincs olyan támogatható 
tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a kívánt megtérülési értéket nem 
biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos hőszigetelése, illetve a 
napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre és/vagy fűtésrásegítésre 
jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde (1105 Bp. Zsivaj u. 1-3.) hrsz: 41400/13 
1970-ben, panelos technológiával épült, óvoda pince + földszint + emeletes, bölcsőde 
pince + földszintes, lapostetős, központi fűtéses épület. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A nyílászáró csere tender tervdokumentáció 2009. évben elkészült, becsült költsége 
44.000.- eFt. 
Az Önkormányzat 2010. évben nyújtotta be az épületet a KEOP-2009-5.3.0/A 
azonosítószámú pályázaton. 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepel az óvoda hiányzó helyiségeinek (a 
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meglévő, épületegyüttesre statikai szakvélemény készítése talajmechanikai vizsgálattal, 
a bölcsőde földszintes részére történő emeletráépítés lehetőségének vizsgálatára, 
valamint a statikai szakvélemény függvényében a földszintes bölcsődei területre 
emeletráépítés az óvoda hiányzó helyiségeinek biztosítására, valamint bővítése 
kialakítása engedélyezési tervének elkészítése), továbbá a bölcsőde udvarának 
kertépítészeti tervezése. 
Az Önkormányzat elkészíttette az intézmény teljes akadálymentesítése terveit is, amely 
jelenleg engedélyeztetés alatt áll. 
Ennek a két intézménynek a vonatkozásában mindenképpen célszerűnek tartjuk, hogy a 
négy különböző feladatot (KEOP pályázati munkák, hiányzó helyiségek pótlása, 
magastetö építése és teljes akadálymentesítés) összhangba kell hozni, és amennyiben 
lehetséges, egyszerre kellene őket megvalósítani. 
Felmerült továbbá, a bölcsőde bejárata előtti közterület elkerítése és a két intézményhez 
csatolása. Ez leginkább vagyonvédelmi szempontból javasolt, amit az is erősít, hogy az 
akadálymentesítéssel kapcsolatban tervezett külső felvonó is ezen a területen kerülne 
elhelyezésre, amely így nem közvetlenül a közterületről nyílna. 
Az épületről felmérési tervdokumentációval rendelkezünk. 

BÖLCSŐDÉK 

Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) hrsz: 41032 
1970-ben, hagyományos falazott technológiával épült, pince + földszint + emeletes, 
magastetős, központi fűtéses épület. A bölcsőde nincs önálló helyrajzi számú ingatlanon. 
A „Szemünk Fénye" program keretében a lámpatestek cseréje 2008. évben a megtörtént. 
A homlokzati nyílászárók cseréje 2009. évben megtörtént. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete 12. számú mellékletében 
jóváhagyott felújítási feladatok között szerepelt a kazáncsere tervezése és a kazáncsere, a 
pincei mosókonyha vizesedés megszüntetése tervezése és a kertépítészeti tervezés. A 
kazáncsere 2010. évben, a nyári zárva tartás alatt készül el. 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását - az ingatlan rendezetlen állapota, illetve 
mivel nincs olyan támogatható tevékenység amivel az intézmény indulni tudna, illetve a 
kívánt megtérülési értéket nem biztos, hogy biztosítani tudná (a homlokzat utólagos 
hőszigetelése, illetve a napkollektorok alkalmazása használati melegvíz termelésre 
és/vagy futésrásegítésre jöhetne szóba) - nem javasoljuk. 
Az épületről nem rendelkezünk tervdokumentációval. 

Cseperedők Bölcsőde (1102 Bp., Szent László tér 2-4.) hrsz: 
Az intézmény KEOP pályázaton való indulását az új bölcsőde építése miatt nem 
javasoljuk. 
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A BUDAPEST FŐVÁROS X KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
POLGÁRMESTERI KABINET 

Emlékeztető 

a KEOP-2009-5.3.0/B épületenergetikai fejlesztések című pályázati felhívással kapcsolatos 
megbeszélésről 

Időpont: 2010. június 1. (kedd), 08.30 óra 
Helyszín: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Polgármesteri Kabinet (fszt. 33. terem) 

Résztvevők: 

• Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
részéről: 

Győri Dénes alpolgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
Herbai Csilla pályázati referens 
Kovács József pályázati referens 

• Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről: 
Imre László műszaki igazgató 
Deézsi Tibor divízióvezető 

• ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. részéről: 
Horváth Dénes pályázati tanácsadó 

A Polgármesteri Kabinet munkatársai ismertették jelenlévőkkel a KEOP-2009-5.3.0/B 
pályázat kiírását és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kimutatását, mely tartalmazza az összes 
önkormányzati intézmény műszaki állapotának részletes leírását és a Vagyonkezelő Zrt. 
javaslatát a pályázaton történő részvétellel kapcsolatban. 
( A tájékoztató anyag jelen emlékeztető mellékletét képezi.) 

Jelenlévők áttekintve a tájékoztató anyagot és pályázati kiírást, megállapodtak abban, hogy az 
ADITUS Zrt. pályázatírói szempontból megvizsgálja a következő intézményekre 
vonatkozóan az elkészült műszaki leírást és kimutatást: 

-Komplex Általános Iskola és Szakszolgálati Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) 
-Bem József Általános Iskola (1102 Budapest, Hungária krt. 5-7.) 
-Kápolna téri Általános Iskola (1105 Budapest, Kápolna tér 4.) 
-Széchenyi István Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) 
-Csupa Csoda Óvoda (1101 Budapőest,l Kőbányai u. 38.) 
-Rece-fíce Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.) 

A kiválasztott épületekkel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy azok kerültek itt 
felsorolásra, amelyekkel egyrészt részvételre javasolt a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, 
másrészt előzetesen vélelmezhető, hogy megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak 

1102 Budapest, Szent László tér 29. ■ Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. ■ Telefon: 4338-165 ■ Fax: 4338-205 



A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vállalta, hogy a pályázattal kapcsolatban előzetes 
költségbecslést juttat le a Polgármesteri Kabinethez, hogy a Képviselő-testület részére 
elkészülhessen egy tájékoztató célú előterjesztés a következő, soros ülésre. 

Az emlékeztetőt készítette: Kovács József pályázati referens. 

Budapest, 2010. június 2. 

Kapják: 

Verbai Lajos polgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Győri Dénes alpolgármester 
Kovács Róbert alpolgármester 
Szász Csaba alpolgármester 
Hegedűs Károly aljegyző 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
ADITUS Zrt. 
Polgármesteri Kabinet irattár 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

1102 Budapest, Szent László tér 29. ■ Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. ■ Telefon: 4338-165 ■ Fax: 4338-205 



Pályázati felhívás! 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
meghirdeti 

nagyközség, község; 
város; valamint 

megyei jogú város és fővárosi kerület 
kategóriákban 

a „Kerékpárosbarát Település 2010" címeket. 

A kerékpáros forgalom részarányának növelése az Európai Unió legtöbb 
országában, így Magyarországon is kormányzati célkitűzés. Ennek eredményeként a 
tagállamok egy részében a kerékpározás már ma is jelentős mértékben hozzájárul a 
környezetbarát, fenntartható közlekedéshez. A kerékpározás a városi 
közlekedésben az egyik legalacsonyabb helyigénnyel rendelkezik, a leggyorsabb 
rövidtávon, mert nem kell számolni a közlekedési dugókkal és a parkolóhely 
keresésre fordított idővel. A kormányzat mindezek alapján bátorítja a települések 
kezdeményezéseit a kerékpárosbarát környezet és infrastruktúra kialakítására. A 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az életmód és a környezet pozitív 
változásainak további támogatása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal és civil szervezetekkel közösen 
2007-ben kidolgozta a „Kerékpáros Magyarország Programot", hiszen a 
kerékpározás egyaránt értelmezhető a közlekedés, a környezetvédelem és az 
egészségmegőrzés hatékony eszközeként is. A programban rögzítik, hogy a 
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kerékpározás fejlesztésének egyik legfontosabb alapegysége a település, így a 
fejlesztési támogatások döntően erre a közigazgatási szintre érkeznek. 

A támogatások településenként eltérő közegben fejtik ki hatásukat, mert a 
kerékpáros közlekedés aránya a különböző településeken, az infrastruktúrától, a 
kerékpározás támogatottságától és a lakosság társadalmi hagyományaitól függően 
jelentős mértékben szór. A különböző méretű és helyzetű településeken egyaránt 
meg kell teremteni a kerékpárosbarát környezetet, az egyenlő esélyeket. A 
közlekedési tárca célja, hogy a pozitív kerékpárosbarát települési példákat, 
megoldásokat felkutassa és tapasztalataikat feldolgozza, illetve mintaként átadja, 
továbbá, hogy a rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazza. 

A Kerékpárosbarát Település pályázat kidolgozásakor az Európai Kerékpáros 
Szövetség által ajánlott Cities for Cyclists hálózat tapasztalataira, a Bypad 
rendszerre, a hazai Útügyi Műszaki Előírásokra és a Kerékpárosbarát Települések 
és Munkahelyek konferenciákon elhangzottakra alapozva határoztuk meg a 
kritériumokat, ezért az egyéni Bypad auditálás segítséget nyújthat a sikeres 
pályázáshoz, a stratégia, az ÚME betartása pedig az infrastruktúra fejlesztés 
területén jelent előnyt. A pályázat kidolgozásában és értékelésében részt vesznek 
országos kerékpáros civil szervezetek képviselői is. 

A kerékpárosbarát környezet a gyakorlatban többek között, a következőket jelenti: 
• a kerékpározás integráns része a település fejlesztési koncepcióinak és 

területrendezési terveinek, fejlesztési - üzemeltetési rendszereinek 
• kerékpáros úthálózat (kerékpársávok, kerékpárutak, kerékpárosbarát 

közutak), 
• kerékpárparkolók, -tárolók megfelelő rendszere, 
• a település által fenntartott intézményekben, a településen szervezett 

eseményeken a kerékpározás oktatása, népszerűsítése folyik, 
• a településen támogatott és intenzív kerékpáros közösségi élet folyik, 
• a kerékpáros civil szervezetek bevonásra kerülnek az őket érintő döntésekbe, 
• a pályázó település együttműködik más önkormányzatokkal is, illetve 

nemzetközi kezdeményezések részese kerékpáros fejlesztések kapcsán. 

A közlekedési tárca idén hirdeti meg negyedik alkalommal a „Kerékpárosbarát 
Település" pályázatot, amely az önkormányzatok e téren alkalmazott példamutató 
intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza. 

Részvételi feltételek: 
• Az Önkormányzatok önállóan pályázhatnak, illetve amennyiben az 

Önkormányzat nem kíván pályázni, a településen működő civil szervezetek is 
pályázhatnak a település nevében. Ebben az esetben az önkormányzat 
hozzájárulását kérjük, mellékeljék. 

• Olyan települések pályázhatnak, amelyek településfejlesztési 
koncepciójában, településrendezési tervében a kerékpáros infrastruktúra 
kellő hangsúllyal szerepel. 
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A pályázat elbírálása során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 
• a kerékpáros stratégia (a kerékpározás szerepe a fejlesztési koncepciókban, 

tervekben, önkormányzati szervezetben), 
• a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége, karbantartása, 
• szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése, promóciója, 
• kerékpárhasználat terén elért eredmények a településen. 

A pályázni az alábbi kategóriákban lehet: 
A. megyei jogú város, fővárosi kerület 
B. város 
C. nagyközség, község 

A pályázati adatlap és az információs háttéranyag 2010. április 22-től letölthető az 
alábbi honlapokról: www.khem.gov.hu. www.kertam.hu 

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk elektronikusan: 
szabo.kristof@kkk.qov.hu 

Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát Település 2010. 

A mellékleteket és a hivatalos nyilatkozatot postán: 
„Kerékpárosbarát Település 2010" 
Szabó Kristóf, projekt koordinátor 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
Lövőház utca 39. 
Budapest 
1024 

Beérkezési határidő: 2010. szeptember 30,15.00 óra 

Csak a határidőig elektronikusan vagy postán beérkezett pályázatokat, és 
mellékleteket tudjuk értékelni! 

Az eredményhirdetésre előreláthatólag 2010 októberében kerül sor. A nyertesek 
nevét nyilvánosságra hozzuk. A nyertes pályázók jogosultak a „Kerékpárosbarát 
Település 2010" elnevezést és emblémát használni. 
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(A pályázó tölti ki!) (A pályázat értékelője tölti ki!) 
A pályázó település neve: 

Pályázat sorszáma: KBT2010-

Pályázat beérkezési ideje: 2010. 

Pályázat, bírálat utáni összpontszáma: 

A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
által meghirdetett 

„Kerékpárosbarát Település 2010" cím 
pályázati adatlapja 

Kerékpárosbarát 

HŰES 
t e l e p ü l é s 
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A pályázattal kapcsolatos tudnivalók 
A pályázat célja 
A Kerékpárosbarát Település 2010 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, fejlesztéseit 
kívánja értékelni. 

Pályázók köre 
Pályázni 3 kategóriában lehet: 

A, megyei jogú város és fővárosi kerület, 
B, város, 
C, nagyközség, község. 

A pályázatot adott település önkormányzata, vagy egy helyi érdekeltségű civil szervezet, 
(önkormányzati hozzájárulással) nyújthatja be. 

A pályázat díjazása 
A Kerékpárosbarát Település 2010 pályázat a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit 
értékeli, közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésre álló erőforrásoktól függően 
jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a pályázat támogatója, a 
kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket. 

A pályázat kitöltésének módja 
A pályázóknak a hivatalos pályázati adatlapba (je 'en dokumentum) kell értelemszerűen 
beleírniuk a kérdésekre a választ, szövegszerkesztő programmal. Egyes pontoknál 
karakterszám korlát szerepel, kérjük a kitöltéskor ezeket figyelembe venni! 

A pályázatok értékelésének megkönnyítése érdekében, kérjük, hogy lehetőség szerint röviden, 
lényegre törően válaszoljanak az egyes kérdésekre. Ez nem vonatkozik olyan információkra, 
melyek közvetve kapcsolódnak adott kérdéshez és így további részpontokat érhet a 
pályázónak. 

A pályázatban leírt, tájékoztató jellegű információkat a minisztérium kiadványokban, honlapokon 
közzéteszi. 

A pályázat beküldésének módja 
Az adatlapot elektronikus úton kell kitölteni és visszaküldeni (e-mailben) a megadott e-mail 
címre (szabo.kristof@kkk.gov.hu) és beérkezési határidőre (2010. szeptember 30.). 
A pályázati adatlap végén található nyilatkozatot lehet digitalizálva (szkennelve) mellékelni e-
mailben a pályázati adatlap mellé; azonban az eredeti, aláírt példányt postai úton is el kell 
juttatni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) címére (ennek a beküldési 
határideje, postabélyegző alapján: 2010. szeptember 30.): 

Kerékpárosbarát Település 2010. 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

Lövőház utca 39. 
Budapest 

1024 
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A pályázathoz kapcsolódó fénykép-mellékleteket tömörített formában, max. 30Mb-os 
részletekben (amennyiben a küldő fél postafiókja engedélyezi az ekkora levelek küldését) a 
korábban megadott e-mail címre (szabo.kristof@kkk.qov.hu) kell, a beérkezési határidő lejárta 
előtt megküldeni. Amennyiben ez nem megoldható, úgy kérjük, hogy a melléklethez kapcsolódó 
digitális anyagokat (képek, filmek...) CD-re vagy DVD-re kiírva, postai úton juttassák el KKK 
fenti címére, a beérkezési határidőig az egyéb nyomtatott mellékletekkel együtt. A boríték 
feladó részénél és az e-mail tárgyában egyértelműen tüntessék fel, hogy melyik település 
pályázatához kapcsolódnak az anyagok (pl.: „KBT2010 TELEPÜLÉS A/ÉVképek01")! 

Azokat a mellékleteket, amik nem érkeznek be a beérkezési határidőre, vagy nem 
kapcsolhatóak egyértelműen egy pályázathoz, nem vehetjük figyelembe a pályázatok 
értékelésekor. 

A pályázatok értékelése, bírálata 
A határidőre beérkezett pályázatokat (mellékletekkel együtt), azok értékelése után négytagú 
bírálóbizottság (BB) vizsgálja meg. A pályázatok elbírálása után a BB összeállítja a KBT 2010 
címre javasolt települések listáját, amelyet végül a Közlekedési tárca illetékese fogad el. 
A pályázattal a település 2009-es teljesítményét fogjuk értékelni és a cím nyertesei viselhetik a 
„Kerékpárosbarát Település 2010." címet. 

A Kerékpárosbarát Település cím meghosszabbítása 
Azon települések, amelyek a korábbi években nyerték el a Kerékpárosbarát Település címet, 
beszámolási kötelezettségük van a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére. Ezt a 
beszámolót a hagyományos pályázat beérkezési határidejével azonos határidőig kell 
eljuttatniuk e-mailen a szabo.kristof(S)kkk.qov.hu címre vagy postán a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ címére: Kerékpárosbarát Település 2010., KKK, 1024 Budapest, 
Lövőház utca 39. A címek meghosszabbításáról szintén a BB dönt. 

Azon települések, akik 2006-ban szerezték meg első Kerékpárosbarát Település címüket, és 
azóta nem adtak be új pályázatot, csak beszámolót (Hajós, Budakalász), azoknak a 
Kerékpárosbarát cím megőrzése céljából új pályázatot kell benyújtaniuk. 
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A pályázó adatai 

Település neve: 

Település típusa: megyei jogú város Pályázati kategória: A 

Kapcsolattartó neve: 
Postacíme: 

E-mail: Telefon: +36- -

A pályázó jogállása (tegyen x-et a megfelelő négyzetbe, non-profit szervezet esetén írja be a 
szervezet nevét is a megadott cellába): 

A) ÖNKORMÁNYZAT D 
B) NON-PROFIT SZERVEZET D 
SZERVEZET NEVE: 

Kérem, mutassa be röviden a szervezetet és tevékenységeit (alapítás ideje, projektek, 
alkalmazottak és önkénesek száma), amennyiben a pályázó NEM önkormányzat, hanem civil 
szervezet (max. 1000 karakter): 
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A település alapadatai 

A település lakosainak száma (fő): 
Kerékpárral közlekedők részarányának 
száma (%): 
Teljes belterületi úthálózat hossza (fm): 
Teljes külterületi úthálózat hossza (fm): 

A kerékpározás helyzetének bemutatása a településen 
1. A kerékpáros infrastruktúra minősége (Kérje a közlekedésért, vagy műszaki ügyekért 

felelős kollégájuk segítségét a kérdések megválaszolásához!) Mutassa be településük 
kerékpáros infrastruktúrájának helyzetét, az alábbi szempontok alapján: 

1.1. Mennyire alkalmas a település belterülete a kerékpáros közlekedésre? Kérjük, adja meg 
folyóméterben, hogy a belterületi úthálózatukból mekkora szakasz alkalmas a pályázat 
beküldésekor hatályos kerékpáros Útügyi Műszaki Előírás (ÚME) értelmében, kerékpáros 
közlekedésre? 

1.2. Mennyire alkalmas a település külterülete a kerékpáros közlekedésre? Kérjük, adja meg 
folyóméterben, hogy a külterületi úthálózatukból mekkora szakasz alkalmas a pályázat 
beküldésekor hatályos kerékpáros Útügyi Műszaki Előírás (ÚME) értelmében, kerékpáros 
közlekedésre? 

1.3. Milyen a kerékpárutak karbantartottsága? A kerékpárforgalmi létesítmények mekkora 
része éri el legalább a közepes besorolást a pályázat benyújtásakor hatályos kerékpáros 
Útügyi Műszaki Előírás szerint (folyóméterben)? 

1.4. Mekkora kölcsönözhető kerékpár kapacitással rendelkezik településük? Hány kerékpár 
kölcsönözhető településükön magán-, civil- és költségvetési szervek által összesen (db)? 

1.5. Milyen kerékpár elhelyezési kapacitással rendelkezik településük? Kérjük, ismertesse 
(ahol lehet, egészítse ki fényképmelléklettel), hogy településükön hány darab, és milyen 
típusú kerékpár parkolási (ahol csak rövid időre hagyják a kerékpárokat), milyen típusú 
kerékpár tárolási (hosszú távú kerékpár elhelyezés, ahol legalább 8 óráig hagyhatja a 
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kerékpárját a tulajdonos) lehetőségek vannak. Szövegesen írja le a tárolt kerékpárok 
biztonságát szolgáló intézkedéseket. Kérjük, számszerűen határozza meg kapacitásukat (db 
kerékpár elhelyezésére alkalmas hely)! A kerékpár elhelyezésre alkalmas létesítmények 
mekkora része (hány darab) felel meg a GKM B+R paraméterkönyvének 
(http://tinvurl.com/yauxfw3)? Térjen ki külön a busz és vonat megállókon történő kerékpár 
elhelyezési lehetőségek bemutatására is! 

Kerékpár parkolókban elhelyezhető kerékpárok száma: 
Ebből megfelel a GKM B+R paraméterkönyvének: 

db 
db 

Kerékpár tárolókban elhelyezhető kerékpárok száma: 
Ebből megfelel a GKM B+R paraméterkönyvének: 

db 
db 

Közösségi közlekedéshez tartozó B+R tárolók bemutatása szövegesen: 

Egyéb megjegyzés: 

1.6. Milyen jelentőséggel bír településükön a kerékpáros infrastruktúrafejlesztés? Kérjük, írja 
le, hogy az utóbbi két évben (2008-2009.) mekkora forrást (hazai, saját, EU-s, magán 
beruházó) fordítottak összesen infrastruktúrafejlesztésre, és ebből mekkora összeget a 
kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére (ezer Forintban)? 

Infrastruktúrafejlesztésre fordított források 2008-2009: eFt 

Kerékpáros infrastruktúrafejlesztésre fordított források 2008-2009: eFt 

1.7. Milyen kerékpáros oktatópályával rendelkezik településük? Kérjük, ismertesse 
szövegesen, hogy milyen típusú és milyen állapotban lévő kerékpáros oktatópálya áll a 
településükön élő gyermekek rendelkezésére, és ezt fénykép-dokumentációval is támasszák 
alá! Amennyiben településük nem rendelkezik kerékpáros oktatópályával, de valamelyik 
szomszédos településen rendelkezésre áll egy pálya, úgy kérjük, számoljon be arról; ez 
esetben jelezze a pálya távolságát az önök településközpontjától! 

1.8. Hány darab kerékpáros szaküzlet, szerviz áll településükön a lakók rendelkezésére? 

2. Kérjük, írja le a kerékpározás fontosságát fejlesztési terveikben, és mutassa be 
kerékpáros stratégiájukat! Ahol értelmezhető, kérjük, mellékelje az említett 
dokumentumokat!: 
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2.1. Rendelkezik településük kerékpáros fejlesztési tervvel, stratégiával? Kérjük, röviden írja 
le a dokumentum keletkezésének történetét. Amennyiben van ilyen dokumentumuk, kérjük, 
feltétlenül mellékelje annak másolatát a pályázatához! 

2.2. Rendelkezik településük kerékpáros hálózatfejlesztési tervvel? Amennyiben igen, kérjük, 
feltétlenül mellékelje áttekintő térképét a pályázatához! 

2.3. Van településükön kerékpáros ügyekért felelős munkatárs? Kérjük, adja meg azon 
munkatársuk nevét és elérhetőségeit (telefon, e-mail), aki az önkormányzatnál a kerékpáros 
ügyekkel foglalkozik (ezeket az adatokat a Kerékpárosbarát Települések honlapján 
nyilvánosságra kívánjuk hozni)! 

2.4. Milyen döntésekbe és milyen mértékben vonják be a helyi és országos kerékpáros illetve 
zöld civil szervezeteket? Mely szervezetek ezek? Kérjük, sorolják fel milyen 
megállapodásokat kötöttek (lehetőség szerint mellékeljék is ezeket)! 

2.5. Milyen gyakran működnek együtt szomszédos településekkel kerékpáros fejlesztési 
ügyekben? Kérjük, a szándéknyilatkozatok és megállapodások másolatát mellékeljék a 
pályázathoz! 

2.6. Milyen egyedi, innovatív ötleteik voltak a kerékpározás népszerűsítésére, a kerékpárosok 
közlekedésbiztonságának növelésére? Kérjük, írja le részletesen ezen tevékenységeit, 
amennyiben lehetséges csatoljon fénykép mellékletet is pályázatához! 

2.7. Kérjük, mutassa be, településük vezetői mennyire járnak az élen a kerékpározás 
népszerűsítésében? Kérjük, írja le polgármesterük, alpolgármestereik illetve az 
önkormányzat képviselőinek személyes kerékpáros megjelenéseit, ahol lehetséges, 
csatoljanak fényképeket is az eseményekről! 
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3. Kérem, foglalja össze, településük milyen tevékenységeket folytat a biztonságos 
kerékpározás oktatására és a kerékpározás népszerűsítése érdekében! 

3.1. Saját szervezésükben milyen kerékpározást népszerűsítő kampányok voltak 
településükön 2009-ben (pl: helyi Bringázz a Munkába! kampány, BringaSuli kampány, Föld 
napi kerékpáros programok, egyéb önálló kampány)? Milyen korcsoportokat értek el a 
rendezvényekkel (gyerekek, idősek,...)? 

3.2. Milyen kezdeményezésekhez csatlakoznak? Hány kerékpáros esemény, programelem 
kerül évente megrendezésre településükön? Milyen kerékpározást vagy környezettudatos 
szemléletet népszerűsítő pályázatokon, országos kampányokon vettek részt 2009-ben (pl.: 
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap, országos Bringázz a Munkába! kampány, 
Zöldiroda...)? 

3.3. Kérjük, írja le, hogy milyen minőségű kerékpáros közlekedési oktatás van településükön, 
és ez az általános iskolás korú gyerekek mekkora hányadát érinti? Részletezze a 
kerékpáros oktatás főbb lépéseit! 

3.4. Az összes bejegyzett szervezet közül hány Kerékpárosbarát Munkahely található 
településükön? Melyek ezek a munkahelyek? 

3.5. Mikor adott ki településük legutóbb kerékpáros térképet vagy kiadványt? A kritérium 
értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy a térképről digitális vagy nyomtatott mellékletet is 
beküldjenek a pályázattal! Melléklet nélkül nem értékelhető! 

3.6. Településükön az iskoláskorú gyermekek hány százaléka jár kerékpárral iskolába, 
tanítási idő alatt, átlagosan? 
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3.7. A kerékpárosokat érintő közlekedési balesetek alakulása az utóbbi két évben. Kérjük, írja 
le, hogy hány darab, kerékpárosokat is érintő közlekedési baleset történt 2008-ban és 2009-
ben? A pontos adatokat a közlekedésbiztonsággal foglalkozó kollégájuk, illetve a helyi 
rendőrség is meg tudja mondani Önöknek. 

Kerékpárosokat érintő összes baleset száma 2008-ban: 

Kerékpárosokat érintő összes baleset száma 2009-ben: 

A balesetek számának csökkentése érdekében tett intézkedések leírása: 
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Mellékletek 
Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely mellékleteket csatolja a postai vagy elektronikus úton 
elküldött pályázatához! 

Nyilatkozat D 
A település kerékpárút-hálózati vagy kerékpáros 
fejlesztési stratégiájának terve (amennyiben 
van) 

D 

Szándéknyilatkozatok, megállapodások 
másolatai 

D 
Kerékpáros térkép D 
Sajtómegjelenések D 
Fényképmellékletek vagy egyéb illusztrációk D 

A kitöltött adatlapot e-mailen legkésőbb 

2010. szeptember 30-án, 15.00 óráig küldjék el! 

Elektronikus cím: 
szabo.kristof@kkk.gov.hu 
Az e-mail tárgya legyen: Kerékpárosbarát Település 2010. 

Postacím: 

„Kerékpárosbarát Település 2010." 
Szabó Kristóf 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
Lövőház utca 39. 
Budapest 
1024 

Köszönjük együttműködését, és jó munkát kívánunk a pályázat elkészítéséhez! 
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NYILATKOZAT 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az adatlapban leírt adatok a valóságnak 
megfelelnek, továbbá hogy a pályázó szervezetnek nincsen köztartozása, vezetői ellen nincs 
folyamatban büntető eljárás. 
Hozzájárulok, hogy a pályázati dokumentációban szereplő fényképeket, videókat, kiadványokat 
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium (illetve ezen tárcák jogutódjai) és együttműködő partnereik, non-profit 
tevékenységük során felhasználják. A szerzői jogokhoz kapcsolódó minden vagyoni jogról 
lemondok. Ezen képek, videók, dokumentációk szerzői jogaival, illetve ezek felhasználásához, 
továbbá a szerzői jogok vagyoni jogainak továbbadásához szükséges engedéllyel rendelkezik a 
pályázó szervezet. 

2010. 
Dátum Cégszerű aláírás 
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i. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
programok 

c. 
pályázati felhívásához 

a Közép-magyarországi Régió területén 

A) Gyermekvédelmi komponenséhez 

Kódszám: 
TÁMOP-5.2.5.A-10/1 

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósulnak meg. 
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE 

A l . Alapvető cél és háttér információ 

A demográfiai trendek a gyermek és fiatalok arányának stabil csökkenését mutatják. Ezzel 
párhuzamosan más kedvezőtlen folyamatok is hatnak: az általános iskolát 16 éves korukig 
el nem végzők aránya a korosztály kb. 5%-a. 
Sok gyermek, fiatal van, akik családi és iskolai keretek között nem jutnak hozzá a 
személyiségük fejlődése, a devianciák elkerülése szempontjából fontos prevenciós 
lehetőségekhez. Az iskolai kudarcok mögött számos esetben családi, közösségi, szociális 
deficitek húzódnak meg. Csökken az idő, amit a családok, szülők és gyermekek együtt 
töltenek, sok esetben hiányoznak azok a szociokulturális, kommunikációs, gondozási-, 
nevelési minták, készségek, melyek segítséget nyújtanának a szülői-, házastársi szerepek 
betöltésében. 

A gyermekek, fiatalok számára lehetőségeket kell adni hátrányaik leküzdéséhez, a 
számukra kockázatot jelentő devianciák csökkentéséhez, az integrációjukat szolgáló 
programok elérhetővé tételéhez, emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket 
lehetőleg személyiségük, képességeik, készségeik fejlesztésére fordíthassák. A családok 
(szülők) és szakemberek bevonása, felkészítése fontos ahhoz, hogy a gyermekek és 
fiatalok lehetőségei az élet minél szélesebb területén bővülhessenek. 
A család és az intézmények integráló szerepe csökken, a harmadlagos szocializációs 
terepek (pl. ifjúsági közösségek) sem tudják mindig betölteni szerepüket, a fiatalok 1,5%-
a tölti közösségi helyeken szabadidejét, a községekben élők 40%-ának nincs baráti 
társasága. 
Egyre láthatóbbá válnak a gyerekek agresszív megnyilvánulásai az élet számos színterén, 
így a közoktatási intézményekben is, az iskolák azonban általában nem rendelkeznek 
megfelelő eszközökkel e probléma kezelésére. 
A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú 
gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyeinek növelése, oktatási 
rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, 
csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi 
minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi 
részvételüket. 

A2. Rendelkezésre álló forrás 

A pályázat meghirdetésekor a Közép-magyarországi régió területén rendelkezésre álló 
keretösszeg maximum 250.000.000 forint. 

A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az 
elszámolható költségek összegének maximum 10 %-a , azaz összesen 25.000.000 forint 
fordítható. 

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
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B. PÁLYÁZÓK KÖRE 
Pályázni jogosultak gyermekjóléti szolgálatok, helyettes szülői hálózatok, gyermekek, 
illetve családok átmeneti otthonai, nevelőszülői hálózatok, gyermekotthonok (lásd 
fogalomtár), utógondozó otthonok, területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (a 
továbbiakban: intézmények), illetve fenntartóik, amennyiben az intézmény működési 
engedélyének kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját. 

Bi , Jogi forma 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): 

• Helyi önkormányzat (KSH 321); 

• Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); 

• Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322); 

• Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 323); 

• Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 324); 

• Központi költségvetési szerv és intézménye (KSH 31); 

• Költségvetési rend szerint központi költségvetési körbe tartozó szervek (KSH 381) 

• Költségvetési rend szerint gazdálkodó önkormányzati költségvetési körbe tartozó 
szervek (KSH 382) 

• Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei; 

• Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) és intézményei; 

• Egyházi jogi személyek és intézményeik (KSH 55); 

• Jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek és intézményeik (KSH 52; 
KSH 56; KSH 57; KSH 59; KSH 69) 

A fent felsorolt szervezetek konzorciumban NEM pályázhatnak, de együttműködő 
partnerekként részt vehetnek a pályázatban. Az együttműködő partnerek költségvetéssel 
nem rendelkeznek, közvetlenül nem kaphatnak támogatást a pályázatból. 

Önállóan működő részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv pályázása esetében ezen 
útmutató mellékletét képező fenntartói nyilatkozat csatolása szükséges. 

A TÁMOP-5.2.5-08/1 pályázati kiírás során támogatásban részesült szervezetek jelen 
kiírásban pályázhatnak. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés megkötésére 
azonban csak akkor kerülhet sor, ha az előző programmal kapcsolatos Záró Projekt 
Előrehaladási Jelentés és a hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési Kérelem elfogadásra került a 
Közreműködő Szervezet által. 
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA 
Jelen pályázat keretében a pályázó szervezet csak olyan tevékenység támogatására 
pályázhat, amely eddigi működéséhez képest újnak számít, illetve, ha végzett hasonlót, 
igazolható igények alapján bővíteni kívánja a kapacitását. 
Ennek igazolására az adatlapon szereplő projekttervben a szükségletfelmérésen túl be kell 
mutatnia azt is, hogy a tervezett fejlesztés a korábbiakhoz képest milyen 
többlettevékenységeket jelent a szervezet számára. 

Célcsoport: 
1. családban élő, tanköteles korú és/vagy közoktatási intézménybe járó, a 

gyermekjóléti szolgálat klienskörébe tartozó (lásd: fogalomtár) vagy átmeneti 
gondozásban részesülő gyermekek és szüleik, valamint 

2. gyermekvédelmi szakellátásban élő, 18 év alatti gyermekek és szüleik 
3. a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságuk miatt kikerült utógondozott, 

utógondozói ellátott fiatal felnőttek 

Egy pályázat több célcsoportra is irányulhat. 

C l . Támogatható tevékenységek köre 

A) Önállóan támogatható (fő) tevékenységek 

I. Gyermekek számára szervezett tevékenységek 
1) A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos 

foglalkozások 
2) Egyéni terápia (a szakellátásban kizárólag külső szakemberrel) 

a. max. 3 hónapos rövidterápia 
i. a szakellátásba újonnan bekerült gyermekek számára 

ii. lelki traumán (pl. szülők válása, közeli hozzátartozó súlyos 
betegsége, halála, stb.) átesett, még tünetmentes gyermek 
számára 

b. min. 3 hónapos nyílt végű terápia tünethordozó gyermekek számára 
az alap- és a szakellátásban 

3) Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő, agressziókezelő tematikus 
csoportfoglalkozások 

4) Művészetterápiás, egyéb terápiás foglalkozások 
5) Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó programok 

II. Utógondozottak, utógondozói ellátottak számára szervezett tevékenységek 
6) A fiatalok szociális és önálló életvezetési készségeinek erősítését, érzelmi 

intelligenciájuk fejlesztését szolgáló programok 
7) Önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő foglalkozások 
8) A tanulási motivációt erősítő, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését célzó 

programok (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, 
kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony 
tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információ 
kezelésének képessége) 
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9) A munkamotivációt erősítő, illetve, a munkaerő-piaci tájékozottságot javító 
programok és ahhoz kapcsolódó rendezvények, valamint a pályázó 
intézmény/szervezet keretei között végzett munkatapasztalatot adó rendszeres 
tevékenység (melyből bevétel nem keletkezhet) 

III. Szülők számára szervezett tevékenységek 
10) Szülői szerepet erősítő, valamint családi konfliktusok megoldását célzó -

átlagosan 5 ülést jelentő - egyéni pszichoterápia, illetve családterápiás, 
párterápiás, konfliktuskezelő programok 

11) Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás 
12) Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve a szociális beilleszkedést segítő 

foglalkozások 
13) Családon belüli kapcsolatokat, a szülő gyermeknevelési kompetenciáit 

támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését elősegítő egyéb programok 

B) Kiegészítő tevékenységek (önállóan nem támogatható) 
14) A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó, a pályázó intézmény által foglalkoztatott 

szakemberek, önkéntesek programra való felkészítése a pályázó által tartott 
szemináriumok keretében 

15) Az intézmény által ellátott, a projekt célcsoportjába tartozó gyermekek, fiatalok, 
fiatal felnőttek számára önkéntes tevékenységre való felkészítés (nem képzés 
keretében), illetve önkéntes tevékenység szervezése 

16) Együttműködés a TÁMOP 5.5.2. „B" komponens nyerteseivel, a megyei 
önkéntes centrummal és/vagy más hasonló szervezettel 

17) Tapasztalatcsere korábbi nyertes TÁMOP 5.2.5. projektgazdával (a projekt 
kezdés dátumától számított két hónapon belül kell megvalósítani) 

18) A program folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő táborok vagy tábor 
jellegű (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése a gyermekek 
utógondozottak, utógondozói ellátottak számára (ennek megvalósítása a C l . l 
pont alapján a gyermekek számára kötelező tevékenység, az utógondozottak, 
utógondozói ellátottak számára választható, de önállóan egyik esetben sem 
támogatható) 

19) A program folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő, a családon belüli 
kapcsolatokat támogató rendezvények (pl. családi nap, kirándulás) szülők és 
gyermekek számára 

20) Szakmai megvalósítók képzése, amennyiben az a C l . pontban szereplő 
önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódik 

21) A projekt megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek biztosítása, eszközbeszerzés; 
a terápiás ülések, csoportfoglalkozások lebonyolítására alkalmas helyiség 
kialakítása, bérlése 

22) A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 
tevékenység 

23) Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek 
24) A projekt előkészítése során a szükségletfelmérés elkészítése támogatható 

tevékenység. A projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének 
napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig 
tart. 

C2. Projekt területi korlátozása 

A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag a Magyar Köztársaság területén 
végezhetők a Közép-magyarországi régió területén. 
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK 

D l . Támogatás formája 

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli 
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. 

D2. Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 

D3. Támogatás összege 

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 20 millió forint, 
legfeljebb 80 millió forint lehet. 

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett szempontok alapján történik. 

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat 16/2006. 
(XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelete a 2007-13 időszak az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza. 

FI . A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése 

A 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozása alapján. 

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír 
alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem formájában, 
sem alakjában nem változtatható. 
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával 
történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
a projekt adatlapot kizárólag .xdat formátumban fogadjuk el; pdf formátumban benyújtott 
projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xdat file-ban csatolt adatlap nem 
lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. Az elektronikus formában beadott 
adatlap, illetve a pályázati adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a 
kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. 
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A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus 
példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként 
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TAMOP-5.2.5.A-10/1 

Közreműködő Szervezet: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 

1385 Budapest, Postafiók 818. 

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás 
kódszámát (megnevezés-TÁMOP-5.2.5.A-10/l), a pályázó nevét és címét. Kérjük, 
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az 
adathordozó épségéről! 

A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes 
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány 
tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt 
adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. 

A pályázatok benyújtása 2010. augusztus 1-től 2010. szeptember 10-ig lehetséges. 
A pályázati felhívással kapcsolatos további dokumentumok a www.nfu.hu honlapról 
tölthetőek le. 
További felvilágosítás az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 
telefonszámon kapható. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre 
feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai 
esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék 
figyelemmel a www.nfu.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt 
ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott 
sablonoknak megfelelően állították össze. 
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