
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

___ . számú előterjesztés 

az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Az Önkormányzat pályázatokkal kapcsolatos feladatait ellátó Városüzemeltetési Csoport 2014. 
március hónapig az alábbi pályázatok előkészítésében, megvalósításában közreműködött: 

Al NYERTES PÁLYÁZATOK (17 db) 

l. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 "Migráns hátterű tanufók nevelésének és oktatásának segítése IL 
szakasz" című pályázat 

Pályázat alapvető célja: 
Migráns hátterű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban. 

Pályázó: 
A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a 
projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg. 

A pályázatban részt vevő intézmények: 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Rece
fice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda. 
A konzorcium vezetője: Kőbányai Szent László Általános Iskola 

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítás alatt áll. 

2. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 ,,A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák ÓVoda
bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat 

Pályázat célja: 
Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca l-
3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és 
fűtéskorszerűsítése. 

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft 
Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft 
Önerő: 68 365 677 Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
A kivitelezési munkálatok a Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumban megtörténtek. 



----------------------

A Gépmadár utca 15. szám alatti épületkomplexumok felújítása 2013. december 5-én 
befejeződött. A záró elszámolás folyamatban van. 

3. TÁMOP-3.2.12-1211 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 
érdekében" cím ű pályázat 

Pályázat célja: 
Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban 

Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat jelenleg megvalósítás alatt áll. 

4. TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 

Pályázat célja: 
Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai 
általános iskolások is használhatnak. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg. 
Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium 

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft támogatásban 
részesül) 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

5. TÁMOP-2.4.5.-1214-2012-0008 "Összefogás Kőbánya családjaiért" című pályázat 

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra 
kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás részmunkakör, amely az iskolai 
szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül. 
A projektben résztvevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben 
részesülnek. 

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg. 

Résztvevő intézmények: 
a) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
b) Kőbányai Egyesített Bölcsődék 
c) Fehér KeresztAlapítvány 
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Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

6. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat 

Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz: 39126, lll önkormányzati 
tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, 
tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára. 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Elnyert támogatás: 5 OOO OOO Ft 
A pályázat összköltsége: ll 329 l 04 Ft 
Önkormányzati önerő: 6 329104Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

7. "412004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, 
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása" című pályázat 

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba 

Pályázó: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Elnyert támogatás: 205 400 Ft 
Önkormányzati önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

8. Hungaracontrol Zrt. pályázata - Kó'bányai Rajkó Zenekar számára hangszer és 
hangszertartozékok vásárlására 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

A pályázat célja: 700 OOO Ft értékben hangszerek beszerzése a Kőbányai Roma Önkormányzat 
részére. 

A pályázat teljes költségvetése: 700 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 700 OOO Ft 
Önerő: O Ft 

A hangszerek átadásra kerültek, a pályázat elszámolása megtörtént. 

3 



9. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-000J "Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja" című 
pályázat 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Pályázat célja: 
a Budapest X. kerületben elhelyezkedő "Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út - Pongrácz út
Csilla utca- Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, 
a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és 
kömyezetj avító beruházásokkaL 
Specifikus projektcélok 
l. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, 

felújítási költségek csökkentése, 
2. Komplex közterület-megújítás az élhetöbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés 

feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségénekjavítása érdekében, 
3. Közbiztonság növelése, 
4. Parkolási problémák enyhítése, 
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés, 
6. Közösségi funkciók erősítése, 
7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása, 
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése, 
9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése. 

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: l 176 248 500 Ft (l 153 986 900 Ft) 
Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft) 
Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft) 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai 
Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés l. melléklete tartalmazza. 

l O. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program 

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 
13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m nagyságú műfiives futballpálya létesítése. 

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft 
Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft 
Önerő: bruttó 9 513 570 Ft 

A pályázat megvalósult. 
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ll. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 "Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése" című 
pályázat 

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Projekt összköltsége: 71 631 209 Ft 
Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

12. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázat 

Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére 

Igényelt támogatás összege: 38 254 216 Ft 
Támogatás mértéke: l 00 % 

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

13. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 "Szervezetjejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára" című pályázat 

Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 

A pályázat közreműködő szervezete: MAG Zrt. 

Igényelt támogatás: 29 l 05 330 Ft 
Támogatás mértéke: 100% 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

14. "TÉR-KÖZ" című pályázat 

Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és 
közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása. 

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében 
a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a 

környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol; 
b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés 

alapján; 
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c) innovatív, energiahatékon y, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek 
jönnek létre; 

d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti; 
e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új 

közösségi terekkel bővül a városrész. 

Az Önkormányzat a pályázat "A" komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával 
pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya legnagyobb lakótelepének 
"főutcája". 

Elnyert támogatási összeg: 516 865 OOO Ft 
Önrész 194 716 OOO Ft 

Támogatás mértéke: 80% 

A pályázat megvalósítás alatt áll. 

15. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 "Budapest Főváros X kerület Mázsa Tér, Liget Tér 
interrnodális csomópont vizsgálata"" 

Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik 
legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására 

Elnyert támogatás: 271 780 OOO Ft 
Önerő: O Ft 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 
A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az 
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

16. TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, "Táguló világ" 

Pályázó: Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. 

A pályázatban résztvevő további konzorciumi partnerek: 
a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat- Egyesített Bölcsődék 

Projekt összköltsége: 29 700 OOO Ft 
Elnyert támogatás: 29 700 OOO Ft 
Önerő: O Ft 
Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft 

A projekt jelenleg megvalósítás alatt áll. 
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17. Magyar LabdarúgóSzövetség Országos labdarúgópálya-építési program 

A Kőbányai Önkormányzat 3 műfüves focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy 
pálya 12x24 m méretű, két pálya pedig 24x40 m méretű. 

12*24 m nagyságú pálya: Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, 
Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10)- összköltség: 17 OOO OOO Ft; önerő: 5 100 OOO Ft, MLSZ 
támogatás: ll 900 OOO Ft 

24*40 m nagyságú pályák: 
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 
Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454)- 31 OOO OOO Ft, önerő 9 300 OOO Ft, MLSZ 21 700 OOO Ft, 
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 
39210/10) 

A pályázat 2014. évben valósul meg. 

B) ELUTASÍTOTT PÁLYÁZATOK (8 db) 

l. TÁMOP-3.4.3-1111 "Iskolai tehetséggondozás" című pályázat 

Pályázat célja: 
Tehetséggondozó prograrnak megvalósítása 4 kőbányai iskolában 

A pályázaton részt vevő intézmények: 
l. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola 

Igényelt támogatások: 
l. Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 

18 850 716 Ft 
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 

19 938 091 Ft 
3. Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény: 17 339 919 Ft 
4. Kőbányai Harmat Általános Iskola: 16 063 921 Ft 

2. TÁMOP-3.4.4/B-11/1 "Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása - (Magyar Géniusz 
Integrált Tehetségsegítő Program)" című pályázat 

Pályázatcélja: Országos tehetségsegítő hálózat létrehozása 

Pályázó: a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Igényelt támogatás: 9 387 341 Ft 
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3. 4/2012 (IlL l.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás 

Pályázat célja: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén a sportpálya felújítása, és hozzá 
kapcsolódóarr az akadálymentesség megvalósítása. 
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár 

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft 
Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft 
Önerő: 7 976 521 Ft 

4. Várépítő pályázat 

Pályázat célja: Gépmadár Óvodában és a Zsivaj Óvodában foglalkoztató szoba felújítása 

Projekt összköltség: 6 479 768 Ft 
Igényelt támogatás: 2 334 768 Ft 
Önerő: 4 145 OOO Ft 

5. TÁMOP- 3.1.11-1211 "ÓVodafejlesztés" című pályázat 

Pályázat alapvető célja: 
A konstrukció célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel összhangban a 
magyar óvodapedagógia strukturális feltételrendszerének továbbfejlesztése, optimális személyi és 
tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. 

Támogatható tevékenységek: 
l. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés. 
2. Képzések, továbbképzések, tréningek. 
3. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató 

szolgáltatások!tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása. 
4. Építés és eszközök beszerzése -A projekt keretében az Alapok közötti átjárhatóság alapján az 

ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének legfeljebb 
30%-a fordítható. 

Pályázaton részt vevő intézmények: 
l. Kőbányai Gesztenye Óvoda 
2. Kőbányai Bóbita Óvoda 
3. Kőbányai Rece-fice Óvoda 
4. Kőbányai Kincskeresők Óvoda 
5. Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 
6. Kőbányai Kiskakas Óvoda 
7. Kőbányai Gézengúz Óvoda 
8. Kőbányai Mászóka Óvoda 
9. Kőbányai Csodapók Óvoda 
l O. Kőbányai Kékvirág Óvoda 
ll. Kőbányai Gépmadár Óvoda 
12. Kőbányai Aprók Háza Óvoda 
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13. Kőbányai Gyöngyike Óvoda 
14. Kőbányai Csodafa Óvoda 
15. Kőbányai Mocorgó Óvoda 
16. Kőbányai Zsivaj Óvoda 
17. Kőbányai Hárslevelű Óvoda 
18. Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 

Igényelt támogatás: 99 795 356 Ft 

6. A TÁMOP-3.1.4-12 "Innovatív iskolák fejlesztés e" című pályázat 

Pályázat célja: 
A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, 
vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek 
kialakítását a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci 

sikeresség érdekében cél, hogy a konstrukció támogassa a megújuló, magasabb szakmai 
színvonalon működő köznevelési rendszer működését, az oktatás és képzés minőségének és 
hatékonyságának javítását, kiemelten az idegennyelv-tudást, digitális írástudást, vállalkozói, 
életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, kömyezettudatosságot, aktív 
állampolgárságot, elősegítve az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését. 
A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemeit részcélok támogatják: 

l. az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása, 
2. a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése 
szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával, a diákok egészséges életmódra nevelése, 
egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi 
állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében, 
3. a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek 
ösztönzése, 
4. a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerő-piaci helytállást, 
alkalmazkodást megalapozó prograrnak alkalmazása az iskolában, 
5. az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti 
és európai identitás kialakulásához, 
6. a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása a 
nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, 
7. digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú 
gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését, valamint a testmozgás 
iránti igény viselkedésbe épülését, 
8. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális 
projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak 
érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás 
minőségének j avulásához. 

A pályázatban részt vevő intézmények: 
l. Kőbányai Fekete István Általános Iskola 
2. Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
3. Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
4. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 
5. Kőbányai Szent László Általános Iskola 
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Igényelt támogatások: 
a) Kőbányai Fekete István Általános Iskola: 114 254 219 Ft 
b) Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 164 929 

833 Ft 
c) Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola: 123 232 011 Ft 
d) Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola: 127 608 516 Ft 
e) Kőbányai Szent László Általános Iskola: 139 435 100Ft 

7. TÁMOP-5.6.1.B-12/1 ,,A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázat 

Pályázat célja: Komplex bűnmegelőzési és állampolgári szemléletformáló program megvalósítása. 

A pályázatot a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, valamint a Körösi Csoma 
Sándor Kőbányai Kulturális Központ is benyújtotta. 

Igényelt támogatás: 40 OOO OOO Ft 
Önerő: O Ft 

8. TÉR-KÖZ- B komponens-a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása 

Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív 
helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak 
érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központj a. 

Igényelt támogatás: 80 OOO OOO Ft 
Önerő: 46 OOO OOO Ft 

C) FENNTARTÁSALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK (5 DB) 

l. KMOP-2007-2.1.2 "Kerékpárutak fejlesztése" című pályázat-projekt megvalósítás 

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése 

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió 
Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést 
jóváhagyta. 

2. KMOP-2008-3.3.4/B "Fenntartható életmód és fogyasztás" című pályázat 

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén 

A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió 
Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta. 
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3. KEOP-2007-5.1.0 "Energetikai hatékonyság fokozása" című pályázat 

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati 
hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje. 

A pályázat l. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott. 

4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. 

5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 ,,Az energetikai hatékonyság növelése a Kóöányai Harmat 
Általános Iskolában" című pályázat 

Pályázat célja: 
A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint 
fűtéskorszerűsítése. 

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft 
Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft 
Önerő: 50 736 179 Ft 

l 

Budapest, 2014. március ".k~ ". 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

ll 
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BESZÁMOLÓ 

a KMOP-5.1.1/ A-09-lf-2011-0001 azonosító szám ú 

"A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja" 
megnevezésű projekt 

előrehaladásáról 

_." .. 
1. Intézmények tetőcsere, közösségi ház felújítás 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A Kis-Pongrác Közösségi Ház kialakításának és ahhoz kapcsolódóan a közösségi ház 
épületének tetőcseréjének kivitelezési munkái a nyílt közbeszerzési eljárás útján 
kiválasztott Rózsaép Kft. kivitelezésében megtörtént. 2012. október 27-én átadásra 
került. Ezt követően, 2013. január végéig lezajlott a projekt elszámolása, a kapcsolódó 
kifizetési kérelmek benyújtásra kerültek, a Támogatási hányad pedig szállítói 
finanszírozási médban kifizetésre került. Tekintettel arra, hogy a Közösségi Ház 
kivitelezési munkáinak elszámolható összege kismértékben meghaladta az elszámolható 
költségkeretet, a fordított áfa hatálya alá tartozó áfa összeg a projekt zárószakaszában 
kerülhet elszámolásra. 

2. Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása társasházak 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés 

A vállalkozási szerződéssel rendelkező 15 társasházban az építési munkák befejeződtek. 
Az elszámolás a kivitelezéssei érintett házakban folyamatos, 6 házban a vállalkozó 
teljesen kifizetésre került, 9 házban folyamatban vannak a kifizetések. A Jánosik Kft. által 
kivitelezett 5 társasházi felújítás és a FŐV-2 Zrt. által kivitelezett l társasházi felújítás 
esetében a kivitelezési határidő be nem tartása miatt kötbér érvényesítésére került sor. 

3. Fennmaradó 5 db Társasház felújítása és szociális bérlakások 
komfortosítása 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés 

A fennmaradó 5 db Társasház esetében, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló 
fedezet (azaz a projektben elszámolhat6 költség elégtelensége) mlatt lett eredménytelen 
az eljárás ezen részek vonatkozásában, új közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. A 
dokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárás egy speciális előírás miatt, 
szerencsétlen módon szintén ex-ante ellenőrzési mód alá esik, azaz az ajánlattételi 
felhívást és dokumentációt előzetesen jóvá kellett hagyatni a Közreműködő szervezettel 
és KFF-fel. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció KFF által történő ellenőrzése a 
műszaki ellenőri jogosultság körül kialakult, 13 operatív programot érintő EU-szintű 

kifogás és az ebből eredő 2013. július l-jei törvényváltozás és 2013. augusztus l-jei 
kormányrendelet változás mind-mind kihatottak a jóváhagyási folyamatra, amely 
jelentősen elhúzódott emiatt. A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, jelenleg döntés
előkészítési fázisban van, a KFF jóváhagyása, azaz az ún. 'Szabályossági tanúsítvány' 
kiállítását követően az eljárásról szóló összegzés kiküldhető, majd a szerződéskötési 
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moratórium leteltét követően a vállalkozási szerződések megköthetők. Az ajánlattevők 
ajánlati kötöttsége 2014. március 21-én jár le, amely Időpontig a vállalkozási 
szerződéseket mindenképpen meg kell kötni. A KFF aktuális ellenőrzési folyamatának 
hossza sajnos ismét jelentősen (kb. 8 hét csúszás) meghaladja az előírásokat, azonban 
erre nem, vagy nehezen tudunk hatást gyakorolni. 

4. Fakivágási munkák 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A fakivágási munkák 2013. június -július hónapban lezajlottak. A kivágott fák közül a 10 
cm-t meghaladó átmérőjű törzsek, ill. ágak 1 m-es darabokban a Kőkert Nonprofit Kft. 
telephelyére, illetve a nagy deponálandó mennyiségre tekintettel nagyobb részben az 51, 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt területére kerültelszállításra és tárolásra. 

5. Parkolóhelyek kiépítése és az úthálózat forgalomtechnikai korszerűsítése 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói 
és szakhatósági engedélyek megújftása megtörtént. Ezen projektelem vonatkozásában 
meghívásos hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az eljárás 
nyertese a Magas és Mélyépítő Kft. lett, az eljárás eredményeként a vállalkozási 
szerződés megkötésére 2013. szeptember 20-án kerülhet sor. A szerződés szerinti 
vállalkozási díj 79.500.000,- Ft +27% áfa, az eredetileg becsült, a projektben 
elszámolható összegen (nettó 80.885.000,- Ft) belül van. A kivitelezési munkák átfutási 
ideje a munkaterület átadás-átvételtől számított 75 nap. 

Két parkolófelület esetében (a Gyöngyike utcában a Salgótarjáni út felé eső, továbbá a 
Pongrác úti buszmegálló mögött tervezett parkolók) a helyszíni feltárások, ill. közmű 
kutatóárkok készítését követően az ELMŰ Hálózati Szolgáltató Kft. 4 db 10 kV-os 
kábelnek, a saját nyomvonalán történő kiváltását, ill. védelembe helyezését rendelte el. 
Ezen két parkoló kivitelezése esetében ezért a határidő vonatkozásában 
szerződésmódosításra volt szükség, továbbá a vállalkozási szerződés 3%-os 
tartalékkerete terhére elrendeltük a Pongrác úti parkoló alatti ELMŰ kábelkiváltást. Az 
elektromos kábelkiváltással nem érintett feladatokat Vállalkozó 2013. december 2-án 
készre-jelentette, a részműszaki átadás-átvétell eljárás a 2013. december 31-ével 
sikeresen lezárult. 

6. Közvilágítási rendszer felújítása 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A korábbi beszámolókban leírtaknak megfelelően Budapest Főváros Önkormányzatát, 
mint konzorciumi partnert szükséges bevonni, a feladat végrehajtásába ezen projektelem 
elszámolhatósága érdekében. A korábbi, 2013. június 12-ei Főv. Kgy. határozatok 
módosítása vált szükségessé a KSZ-szel történt egyeztetetések alapján. A Főv. Kgy. 
2014. január 30-ai ülésén tárgyalta és jóváhagyta a Konzorciumi megállapodás 3. számú 
módosítását, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és az Önkormányzat közötti, 
a közvilágítási rendszer felújításához szükséges 15%-os mértékű önerő biztosítására 
vonatkozó, Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást is. 

A Támogatási szerződés ilyen értelmű módosítási kérelme jelenleg elbírálás alatt van a 
KSZ-nél. 
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A közvilágítási rendszer kivitelezési munkái 2014. II. negyedévében teljesülhetnek. 

7. Térfigyelő karnerarendszer kiépítése 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói 
engedélyek megújítása megtörtént. 

A műszaki dokumentáció a közbeszerzési eljárás megindításához készen áll, a 
közbeszerzési felhívás és ajánlattételi dokumentáció előkészítés alatt van. A kivitelezési 
munkákat a közvilágítási rendszer felújításával összehangoltan tervezzük végrehajtani. 

8. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés 

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés 

A műszaki dokumentáció felülvizsgálata megtörtént, a részben lejárt közműszolgáltatói 
és szakhatósági engedélyek megújítása megörtént. 

Ezen projektelem megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárás került kiírásra, amely 
eljárás megindítására január elején került sor. A közbeszerzési eljárás jelenleg 
folyamatban van, az ajánlattételi határidő 2014. március 17. A helyszíni építési munka 
tervezett átfutási ideje 120 nap, a kivitelezési munka 2014. április-július hónapokban 
valósulhat meg, a közvilágítási- és a térfigyelő karnerarendszer kivitelezésével 
párhuzamosan. 

Az 5 társasház kivitelezési munkái, a közvilágítási rendszer korszerűsítése és a térfigyelő 
karnerarendszer kiépítése, valamint ezeket követően a zöldterületek felújítása és 
parkfejlesztési munkák a projekt rendkívüli összetettségére, valamint a jogszabályi, 
pályázati és szerződéses kötöttségekből eredő végrehajtási nehézségek okán a 
Támogatási szerződésben rögzített, a 'Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja' 
2013. december 31-ről 2014. augusztus 31-éra való módosítási igényét vonja maga 
után. Az ehhez kapcsolódó Támogatási szerződés módosítása jelenleg a Közreműködő 
Szervezethez által van elbírálás alatt. 

Az aktuális, 2013. II. félévre vonatkozó Projektelőrehaladási jelentésünket a KSZ részére 
2014. február 10-én benyújtottuk. 

A Kőkert Kft., mínt a projektben önálló konzorcíumí tagként részvevő partner a 
támogatási szerződéshez kapcsolódó, elszámolható tevékenységét 2013. május 31-ével 
teljesítette, azaz 10 fő hátrányos helyzetű, Pongrác-telepi lakos 1 éves foglalkoztatása 
megtörtent: Ehhez kapcsolódóan a Kőkert Kft., a projekt kapcsán felmerült összes 
elszámolható költsége, a benyújtott kifízetési kérelem útján elszámolásra, ill. annak 
támogatási hányada a Támogató hatóság által kífizetésre került. Ezen projektelem 
teljesítése sikeresen megtörtént. A Kőkert Kft. a pályázatban vállaltaknak megfelelően, a 
10 fő továbbfoglalkoztatását biztosítja. 
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A projekt közvetlen soft feladatainak végrehajtását az Akcióterületi Tervben rögzítettek 
alapján kezdte el az intézmény. A Pongrác Közösségi Ház átadása után a tevékenységek 
zöme áthelyeződött a Pongrác Idősek Klubjából a közösségl térbe. 

• 20 család intenzív családgondozása történt meg, amelynek keretében 
adósságkezelési szolgáltatást és tanácsadást is nyújtottak. A tevékenység befejési 
ideje 2013. december 31. volt. 

• Főleg a hátrányos helyzetű családokban nevelkedő gyermekek felzárkóztatását és 
folyamatos fejlesztését gyógypedagógusok segítségével segítették. Ez a 
tevékenység 2013. augusztus 31-vel befejeződött. 

• 10 hónapon keresztül 10 fő egyetemista bevonásával intenzív korrepetálási, 
felzárkóztatási tevékenység folyt, amely során a nyári pótvizsga felkészítésben és 
a tanév során rendszeres felzárkóztatással segítették a hátrányos helyzetű 

kőbányai gyermekeket. 

• Az intenzív felzárkóztatási programban részt vevő gyermekek és a velük együtt 
dolgozó egyetemisták ösztönzéS programja mlnden hónapban rendkívül Izgalmas, 
tartalmas kikapcsolódást biztosított a gyerekek számára. 

• Hétköznaponként reggel 8 órától előre egyeztetett beosztás alapján működik a 
Pongrác Közösségi Ház, amely információs pontként is betölti szerepét. 

• A közösségi tér szabad kapacitásainak hatékony kihasználása érdekében 
folyamatosan egyeztetnek a mini-projektek lebonyolítóival, a 
projektmenedzsmenttel. Egyre több lakossági indíttatású rendezvény jelenik meg 
a Pongrác Közösségi Házban (pl. Szomszédsági beszélgetések, Játékbarlang 
keddenként, Pongrác Telep Megújítását Segítő Egyesület ülései, programjai). 

A Bárka projekt keretében finanszírozott tevékenysége 2013. december 31-ével 
zárult. Jelenleg ezen projektelem elszámolása van folyamatban. 

Az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítésére a Bárka 
felkészült. A projektben, Indikátorként vállalt 3 féS foglalkoztatása biztosított. 

A Mini-projektek létjogosultsága, indokoltsága a szociális városrehabilitációs 
projektben 

A KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 projekt Akcióterületi Tervében (ATT) megjelenített 
igényfelmérés alapján kapott válaszok eredményezték azt a 8 témakört, melyek a Mini
projektek kiírásában megjelentek. 

A Programalap - közvetett soft támogatás 

A projekt soft elemeinek közvetett támogatási keretfeltételeit az ATT tartalmazza, 
összességében 44.810.910,- Ft. értékben. A meghirdetésre került témakörök: 
Bűnmegelőzés, Ifjúságfejlesztés, Tehetséggondozás, Informatikai kultúra, 
Közösségfejlesztés, Munkaerő-placl tanácsadás, Egészséges életmód és szemlélet, 
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Környezettudatos szemlélet és cselekvési programok. A pályázati tevékenység 
lebonyolítása a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Városfejlesztési Divízió, mint Közvetítő 

Szervezet feladata. 

Mini-pályázatok meghirdetésének és pályáztatás folyamatának bemutatása 

1. forduló 

A Támogatási Szerződés 2011. december 12-i aláírása után, a 2012. január 11-i nyitó 
rendezvény idejére már elkészült a Mini-pályázatok kiírásához szükséges pályázati 
dokumentációs csomag. 2012. február 13-án nagy érdeklődés mellett rendeztük meg 
Pályázati Információs Nap-unkat. A Mini-pályázatok első fordulója 2012. március 19-én 
indult el és 22 pályázat érkezett be, melyekből 15 volt támogatásra érdemes 
23.886.195,~ Ft értékben. 

2. forduló 

Sajnos a környezetvédelmi témakörre egyetlen pályázat sem érkezett be, illetve egyes 
témakörökben a beérkezettek nem közvetítették azt a kívánt tartalmat vagy 
tevékenységrendszert, mely a "nagyprojekt" szellemiségének megfelelő lett volna, ezért 
2012. július 13-tól egy megismételt pályázati fordulót bonyolított le a Közvetítő 
Szervezet. a második fordulóban már csak 4 témakör szerepelt a pályázati kiírásban: 
Bűnmegelőzés, Tehetséggondozás, Közösségfejlesztés/Szomszédság és Környezettudatos 
szemlélet és tevékenységrendszer. A 14 beérkezett pályázatból 8 kapott támogatást. 

Összességében (1. és 2. forduló) 23 civil szervezet kezdte meg tevékenységét a Kis
Pongrác projekt Programalapjában rögzített tevékenységek végrehajtására. 

A pályázatok feldolgozása és elszámolása folyamatos. 

3. forduló 

Mivel az 1. és 2. fordulás pályázati körben nem merült ki teljesen a Programalap 
összege, kiemeit célként megjelölve a Pongrác telep közösségfejlesztését egy harmadik 
fordulás pályázati kört indítottunk el 4.975.125.- Ft maradvány összegével. 

Ebben a pályázati körben a 4 civil szervezet nyert támogatást, és kezdte meg a 
pályázatban bemutatott program megvalósítását. 

A civil szervezetek programjai jellemzően 2013. november 15-én lezárultak. 

Három civil szervezet nyújtott be hosszabbítási kérelmet: az ALFA Polgárőr 
Egyesület és a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. december 31-ig, a 
Közösségfejlesztők Egyesülete pedig 2014. március 31-ig. 

A Sokproblémás Családokért Alapitvány két projektje esetében elállásra került sor, a 
felhasznált előleggel elszámoltak. 

A 2013. július 1. - 2013. december 31. közötti időszak jelentősebb eseményei 

A Sorskérdés Alapítvány 2013. augusztus 21-31-ig, a Közösségfejlesztők Egyesülete 
2013. augusztus 18-20-ig szervezett nyári táborokat a telepen lakók számára. 

2013. augusztus 31-én a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és az ALFA Polgárőr 
Egyesület együttesen rendvédelmi napot tartottak. 
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2013. szeptember hónaptól a Közösségfejlesztők Egyesülete Szomszédsági 
beszélgetéseket tartott a Pongrác Közösségi Házban, minden héten. 

2013. szeptember 11-én lakossági tájékoztató és fórum került megrendezésre a Pongrác 
Közösségi Házban, a projekt előrehaladásával és a soron következő kiviteli munkáival 
kapcsolatban. 

2013. szeptember 26-án Városrehabilitációs Konferencián vett részt a Városfejlesztési 
Divízió. 

2013. október 4-én Mini Rendvédelmi Nap került megrendezésre. 

2013. november 4-én megemlékezést tartottunk az 1956-os forradalom Pongrác Telepi 
áldozatalról, amelyet emléktábla~avatás követett a Pongrác Közösségi Háznál. 

2013. november 26-án a Pongrác Telep Megújítását Segítő Egyesület megtartotta alakuló 
közgy{.!lését, a napirendi pontokban ismertetése után a tagok megbeszélése alapján 
egyesület bejegyzési eljárása 2014. január hónapban indul el. Megtervezésre került 
december hónapban az egyesület logója is. 

2013. november 28-án Civil Információs Centrum került megrendezésre a Havasi Gyopár 
Alapítvány szervezésében, ahol Polgármester Úr kiemelte a Pongrác Egyesület munkáját. 

2013. december 4-én az Idősek Klubja ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a 
Pongrác Idősek Klubjában 

2013. december 7-én Mikulás-ünnepség került megrendezésre a teleplek részére a 
Pongrác Közösségi Házban. 

Budapest, 2014. március 3. 

A beszámolót készftette: 

Szabó Ágoston sk. 
projektmenedzser 
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Projekt: Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata 

Projektszám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL 

Az első eredménytelen eljárás okán, 2013. május 31-ével kezdeményeztünk a Támogatási szerződés 
módosítását a projekt megvalósításának tervezett napja vonatkozásában. Az augusztus hónapban aláírt 
l. szám ú szerződésmódosítás értelmében a módosított határidő 2014. szeptember l. lett. 

Az új közbeszerzési eljárás előkészítése az első eljárás tapasztalatai alapján megtörtént Tekintettel a 
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének becsült értékére a közbeszerzési eljárás ún. ex-ante 
ellenőrzés alá esik, amely azt jelenti, hogy az új közbeszerzési eljárás megindítása is csak a KSZ 
(Közreműködő Szervezet, a jelen projektben a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.) és ezt követően az 
NFÜ KFF előzetes jóváhagyásával lehetséges. Ennek megfelelően mind az Ajánlati felhívást, mind az 
Ajánlati dokumentációt előzetes ellenőrzésre meg kellett küldeni a KSZ-nek, illetve a KSZ 
jóváhagyása esetén az NFÜ KFF-nek. 

Az új eljárás vonatkozásában a KSZ, egy hosszas ellenőrzési folyamat eredményeként kiállította a 
minöségellenőrzési tanúsftványát, amelyet 2013. október 22-én ktlldött meg részünkre a Pályázati e
ügyintézés (EMIR) felületen keresztül. 
A KSZ által kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány alapján az NFÜ KFF-nek benyújtottuk 
ellenőrzésre a Közbeszerzési dokumentumokat (Ajánlati felhívást és Ajánlati dokumentációt). Az 
NFÜ KFF 2013. november 26-án megküldte részünkre a Minőségellenőrzési tanúsítvány, amely 
alapján a hirdetmény 2013. november 28-án az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportáljára 
(TED) feladásra került. Az új közbeszerzési eljárás hivatalos megindítására 2013. december 4-én 
került sor, a hirdetmény az Európai Unió webes közbeszerzési hirdetőportálján (TED) 408340-2013-
HU azonosító számon jelent meg. A pályázati dokumentációt 7 társaság váltotta ki. Az eljárás során l 
db ajánlat érkezett a 2014. január 9-ei ajánlatbeadási határidőig, az ajánlattevő neve: LIGET 
Konzorcium néven az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. és a Közlekedés Fővárosi Tervező 
Iroda Kft., mint közös ajánlattevő. Ajánlatkérő bírálata és előzetes döntése alapján az eljárás 
eredményes lett, az l db beérkezett ajánlat érvényes. A vállalkozási szerződés megkötésére a KFF ex
ante ellenőrzését követően, az eljárásra vonatkozó, pozitív tartalmú Szabálycssági tanúsítvány 
kiállítását követően kerülhet sor. 

A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének átfutási ideje az új eljárásban rögzített feltételek 
szerint is változatlanul 180 naptári nap. 

Együttműködési megállapodás alapján lefolytatott egyeztetés: 

2013. november 29-én, a MÁV Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás keretében egyeztetésre 
került sor a MÁV Zrt. projektvezetőjével, Czirják Sándor Úrral, aki tájékoztatást adott a KÖZOP-
2. 5. 0-09-11-2013-0003 kódszám ú "MÁV Z rt. állomásfej lesztési és integrált ügyfélszolgálat fej lesztési 
program 25 helyszínen" projektrőL A párhuzamosan futó projekt keretében öt Budapesti állomás 
felvételi épületének felújítása önálló tervezési és kivitelezési feladatként került lehatárolásra. Az 
egyeztetés célja volt, hogy a Budapest X. kerület Liget téren és Mázsa téren, illetve Kőbánya alsó 
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vasúti megállóhelyen megvalósítandó tárgybeli projektek kapcsolódási pontjai meghatározásra 
kerüljenek. Az együttműködés kapcsán kiemeit cél, hogy a KÖZOP 1-5. prioritások általános és 
speciális elszámolhatósági elveknek megfelelően az esetleges kettős finanszírozás elkerülésre 
kerüljön, a projektek előkészítési és magvalósítási szakaszaiban minden olyan tevékenység ismert 
legyen, amelyek esetlegesen kedvezőtlenül befolyásolhatják a projektek sikeres megvalósítását. 

Az aktuális, 4. számú Projekt Státusz Jelentésünk (2013.08.01 - 2014.02.19 időszakra vonatkozó) a 
KSZ által elfogadásra került. 

Busapest, 2014. március 3. 

Szabó Ágoston sk. 
projektvezető 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 


