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Képviselő-testĺilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testüIet!

1. Előzmények

A Nemzeti x'ejlesztésĺ Üryntikség NFÜ az ,,Ui Széchenyĺ Teľv'' Kiizép.maryaľoľszági
opeľatív Progľam megvalósítása érdekében kiemelt pá.J'yánati felhívást tett közzé

,,Szociálĺs célú váľos.rehabilitációs témájú kĺemelt pľojektjavaslatok''
(Kódszám:KMoP.5.|'.1IB.|2) témában 20|2. augusztus 10.én. A támogatási pá.Jyázat

benyrijtásának hatáľĺ deje 2012. októbeľ. 10.

A Képvĺselő.testület 2012. augusztus 29.éntartott ülése keľetében, a28512012. (uII.29.)
számú határozatában úgy diinttitt, hory a Szociális célú váľos.rehabilitáciĺís témájú
kĺemelt pľojektjavaslatok (Kódszám: KMOP.S.1.1tB.12) témájú pń|yánaton ľészt vesz.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Mráté, polgármester; Egry Attila, alpolgármester; Balogh István,

kénviselő

A képviselő-testületi ülés időpontj a: f0|2. szeptember 27. . sz. napirend

Táľry: Javaslat a Bp. Magdolna Neryed Pľogľam l|l.pá.Jyázat benyújtására a KMOP.
5.1.1tB-12 - Szociálĺs célú váľosrehabĺIitációs témáiú kiemelt felhívásľa

A napirendet nyítt ülésen kell tźrgya\ni, a hatźltozat elfogadásához minősített
szav azattobb sé g szfü sé ges.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi

Humánszolgáttatási Blzottsáry véleményezi

Hatźr ozati i av aslat a bizottság számźlt a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságtffiumánszolgáltatasi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|otenesztés megtárgy a|źsá./'.



A' páůyázati felhívás szerint 2012. oktĺiber l.én elektronikus formában el kell juttatni a
Belüryminisztériumba, illetve az NFÜ.ne k a pá|y ázat főlbb adatait.

A' páiyánat benyújtásához szükséges további diintésekľe vonatkozőan a Képviselő-
testĺilet 2012. októbeľ 4.i ĺilésére is iisszeállításľa keľůĺl előerjesztés.

Jelen előteľjesztés tarta|mazza az alábbi diintések meghozata|álhoz szĺĺkséges
megalapozó anyagokat:

1. Magdolna Neryed Progľam III. benyújtásáthoz szůikséges Adatlap elfogadása

A projektgazđa és a projektjavaslat legfontosabb adatait a páIyazati dokumęntáció fő
dokumentuma, a pľojekÍ adatlap jelenti. Az adatlap az e|őkészitésbe bevont hivatali szervezeti
egységek, valamint önkormĺĺnyzati szervezetek' továbbá a konzorciumi paľtnerek
adatszolgélltatásaa|apjźnkeľiiltelkészítésľe.

2. Konzorciumi Eryüttműkiidési Megállapodás a pľojekt megvalósításában
r észtv ev ő Táľsasházakkal

A pályźzat kötelező melléklete a Konzorciumi Egyiittmfüödési Megállapodás, amelyben a
projektgazda és a konzorcium tag1ai kinyilvanítják egyiittműködési szandékukat. Apá|yźnati
útmutató a konzorciumi megállapodás mintákat tnta|mazza' mely a konzorcium tagiainak
adataiva| való kiegészítés a|apjźn elkészült. Az alźirt konzoľciumi megállapodást a pá|yazat
mellékleteként szükséges benyújtani, azonban, tekintettel a konzoľciumi tagok nagy szźtlnéra
és a szfüséges aláírásokbeszerzésének időigényére, ennek elfogadása minél előbb szfüséges.

A 2012. októbeľ 4-i képviselő-testületi ülésre készítendő előteľjesztés taľtalmaz;za az
alábbi dłintések meghozata|ához szükséges megalapozĺí anyagokat:

1. Magdolna Negyed Program / Akcióterületĺ Terv

2. IntegráltVáľosfejlesztésĺStratégĺafelülvizsgálata

3. A pá|yánathoz kapcsolĺódó megvalósíthatósági tanulmánytervek
megvalĺísíthatósági tanulmány/üzleti teľv, ktiltség.haszonelemzés,
hatástanulmány, hatásvizsgálat' és a sziikséges szakvélemények

4. Tulajdonosi és a páiyánat benyrijtásához szükséges nyilatkozatok

2. A Magdolna Neryed Progľam III (MNP III) páilyá-zattarta|ma

Apá|yźzati felhívás szeľint a szociális viĺrosrehabilitáció alapvető cé|jaa fővríľosi keľĹiletek,

városok leromlott vagy leszakadó vĺírosrészeinek leľomlását okozó folyamatok megállítása és

megfordítása nem pontszeľű beavatkozások mentén, hanem több eszkĺiz egyiittes, integrált
alkalmazása soriín.

A projekt terłezett kezdési ideje 2013.03.0l., az Éptiletfelújítas Program és a Közteľület
Progľam megvalósítási hatĺĺľideje 2014.06.30; a Tĺíľsadalmi és Gazdasági Pľogramok
megvalósítási határiđeje 20|5,06.30, az elszámolást 20|5.09.30-ig kell befejezni. A
projektgazda a Budapest Józsefuaľosi onkormányzat, a projektmenedzser szeĺtezet Rév8 Zľt.
A projekt atttmogatható tevékenységekĺe tekintettel az a|ábbi progľamokľa került felosztásľa
az e|őzetes szakmai.pénzügyi egyeztetések soriín.



2.1 AzAkcióterület

A projekt akcióterulete a Magdolna Negyed teľĹiletéve| egyezik meg, illetve az e|ozetes

egyeztetéseknek megfelelően kis méľtékben módosul. Az akciőteľiilet hatarai: Népszínhĺĺz
utcą Teleki tér, Fiumei út, Dobozilltca,KáIvźna tér, Baross utca, Koszoľú utca, Mátyás tér,

és Nagyfuvaros utca.

2.2. Epĺĺlet felújítás pľogľam

A projekt keľetében kötelező a lakóépiilet megújítás, legalább az akciőteľületen ta|áIhatő

lakóépületek vagy a lakásszám _ miĺszakilag felújít"ísra indokolt - 20Yo-a eľejéig. A 20%o-os

minimum korlátot a tlímogatásra jogosult lakóéptileteVlakások (taľsasházak,

lakásszövetkezeti |akőépületek, önkoľmányzati túajdonú szociális bérlakásokat taľtalmaző

lakóéptiletek) tekintetében kell éľvényesíteni.

Az Akció teľület teljes lakasszáma közel 6205 db. A pźiyźnatban |f98 lakást tarta|maző

épület kerül megújításra, tehát a kötelezően érintett lakásszám (20%) tekintetében apáIyźaat

megfelelapáIyázatifelhívásbanfoglaltaknak.

A szociális varos-rehabilitáció célja, hogy a fejlesztések minél tĺibb lakost elérjenek' ezért a

pľogram során nem lehęt megvalósítani épületek komplex felújítását, hanem több helyen, a

lakhatást leginkább érintő beavatkozásokat tiĺzte ki célul apá|yźnat.

Az érintett ii nko ľm ányzati ép ĺiletek és a terv ezett mun lĺĺk

ssz. Epĺilet hľsz. lakásszám Tervezett munka

I Bauer Sándor u.

4.*
3s087 t6

aíróftidém hószigetelés, talajvizesedés megsziintetése

2. BaueľSándoľu. ll 35128 l3 lakáscsatolások, lakĺíscsatolás komfoľtosítással, kaputelefon
rendszeľ kiépítés, bejrírati kapu felújít.ís, 6 lakás vĺzóra
felszerelés

3. Dankó u. 7.* 3s300 t4 uzfa]rak hőszigetelése' 3 lakás vízóra felszeręlés

4. Dankó u. 16.* 353t6 40 pince talajvizesedés megsziintetése, alaptest felületszivárgó
lemezes védelme

5. Dankó u. 17. 35305

27

utcai homlokzat felújítás, fiiggőfolyosó felujítás, főépület jobb
oldali belső tílzfa|rész|eges átépítése, belső homlokzat felújítás
|Í|2, kapualj, lépcsőház felújítás, elektromos nagyjavítás,
kaputelefon rendszer felújítás, gőn a|ap és felszáIló és

fogyasztói vezetek csere' víznyomó alapvezeték cseľe'
Szennycsatorna a|apvezeték csere, víznyomó felszálló és

szennylefolyő vezetek cseľe komfortosítási lehetőség
biztosítással, közös wc felújítás, nyí|ászárők részleges
felújítĺísa, cseréje, kapu felújítáS' csere; hasmálaton kívüli
pinceľekeszek elbonüasa, intenzív szellőzés biztosítása,
talaivizesedés megszliĺrtetése,

6. Dankó u. 20.* 35314 20 pince lntenzív sze||ozés biztosítása, talajvizesedés
megsziintetése, zíľófijdém hőszigetelés' alaptest
feliiletsziviĺrsó lemezes védelme

7. Dankó u. 30.* 35472 34 hlzfaliak, lichthofok hőszigetelése, pince intenzív sze||ózés
biztosítása. talaivizesedés meqszüntetése,



8. Dobozi utca 17.* 35377 40 utcai homlokzat felújítás' hátsó homlokzat felújítás,
hőszigeteléss e|, nyi|tszźrók részleges felúj íüĺsa, cseréje, utcai
erké tése

9. Dobozi utca 19.*
35376 24

utcai homlokzat fe|újítás, vízgyíijto puffeľtározók telepítése,
tlzfa|ak. l ichthofok hőszisetelése.

10. Kaľácsony S. u.
22.*

35450 27 tílzfa|ak, lichthofok hőszigetelése, zárófiidém hószigetelés

11 Kisfuvaros u. 8.* 35074 z5 tuzfa|ak, lichthofok hőszigetelése, utcai homlokzat felújítás,
lakáscsatolás komfotosítással: fsz.7.-fsz.8.

|f. Lujzau.2.c. 35365 l0 8 lakás vĺzóra felszeľelés

13. Lujza u. 8. 3s368 22 |7 lakás vizőra felszerelés, utcai homlokzat felújítas'
kaputelefon rendszeľ kiépítés. beiárati kapu felúiítas

14. Lujzau.15.
35443

t'7 9 lakás vizóra felszeľelés, utcai homlokzat felujítás,
kaoutelefon ľendszer kiéoítés. beiárati kaou felúiítás

15. Lujzau.22. 35424 24 elektromos nagyjavitźts, kaputelefon rendszeľ felújítas, utcai
homlokzat feiújítás, gtn a|ap és felszáiló és fogyasztói vezeték
csere' víznyomó alapvezeték csere' Szennycsatorna
a|apvezeték csere, alaptest felületszivárgó lemezes védelme,
vízgyujto puffeľtáľozók telepítése, udvari burkolat felújítás,
használaton kíviili pincerekeszek elbontása, intenzív sze|lőzés
biztosítása, talajvizesedés megszüntetése,

16. Lujza u. 30. 35428 l6 Tető felujítás, záróťodém megerősítés, csere' tetőtéri
hőszigetelés, ffĺggőfolyosó cseľe, utcai homlokzat felújítás'
alaptest felületszivárgó lemezes védelme

17. Luizau.34. 35430 t2 tetőfelújítás

18. Magdolna u.12. 35292 67 Tető felrijítás, zźrőfüdém megerősítés, hőszigetelés,
fiiggőfolyosó cseľe' pincei és II. emeleti közös wc.
téglaboltozat acéltartóinak megerősítése, pinceszellőzés
biztosítása, kémények, belső szigetelése, utcai homlokzat
felújítás, kapu felújíĺís, belső homlokzat felújítás m2,
nyi|źszőlrők részleges felújítása, cseľéje, kapualj, lépcsőhrŁ
felújítás, elektromos nagyjavitéts, kaputelefon rendszeľ
felújítás, gáz a|ap és felsaĺlló és fogyasztói vezeték cseľe,
vízrryomó a|apvezeték csere' szennycsatorna a|apvezeték
csere, vízrryomó felszálló és szennylefolyó vezeték csere
komfoľtosítási lehetőség biztosítással, közös wc felújítrĺs'
alaptest felületsziváľgó lemezes védelme, udvari burkolat
felúj ítĺĺs, használaton kívüli pincerekeszek elbontása, lntenzív
szellőzés biztosítása, talaivizesedés megszüntetése'

19. Magdolna u. 20. 3s309 t3 Tető felújítás, záľóftidém hőszigetelés, zźlrőťoďém megerősítés,
melléklépcső csere I-III. em között, fiiggőfolyosó felújítás'
utcai erkély felújítĺísa, utcai homlokzat felújítás, kapu felújítĺĺs,
csere, belső homlokzat felújítás m2, nyilászátrók részleges
felújít'ĺsa, cseľéje, kapualj, lépcsőhrĺz felújítás, elektromos
nagyjavítás, kaputelefon rendszer felújítás, gáz a|ap és

felszálló és fogyasztói vezeték cseľe, víznyomó a|apvezeték
cseľe' Szennycsatoma a|apvezeték csere, vímyomó felszílló és

szennylefolyó vezeték csere komfortosítási lehetőség
biztosítással, közös wc felújítás, alaptest felületszivárgó
lemezes védelme, udvari buľkolat felújítás, használaton kívüli
pincerekeszek ęlbontása, intenziv sze||ozés biztosítása,
talaivizesedés megsziintetése.

20. Magdolna u. 22. 35311 l3 tetőfelújítás



21. Magdolna utca44.* 35374 28 utcai homlokzat felújítás, tíjzfa|ak, lichthofok hőszigetelése,
léocsőhĺŁ festés

f2. Magdolna u. 47. 35421 f0 Kaputelefon rendszer kiépítés' beirárati kapu felúiítás

f3. Nagyfuvaros 2.b.* 35057 30 utcai homlokzat felúj ítas

f4. Nagyfuvaľos u. 26. 35082 4l Tető felújítás, záróftidém megerősítés, tetőtéri hőszigetelés,
ffiggőfolyosó felújítás, kémények belső szigetelése, utcai
homlokzat felrijítĺás, kapu felújÍtas' csere' belső homlokzat
felújítás rn?, nyilászárók részleges felújítasa, cseĘe, kapualj,
lépcsőház felrijítás, elektromos nagyjavítĺĺs, kaputelefon
rendszer felújítás, víznyomó alapvezeték csere' szennycsatoľna
a|apvezeték csere' víznyomó fe|szallró és szennylefolyó
vezeték csere komfortosítasi lehetőség biztosítĺással, közös wc
felújítás, pincei téglaboltozat acéItaľtóinak és főlépcső
lépcsőfokok megerősítése, alaptest felületszivárgó lęmezes
védelme, udvaľi burkolat felrijítás, használaton kíviili
pincerekeszek elbontasa, intenziv sze||íőzés biztosítása,
talaivizesedés megszlintetése

25. Szerdahelyi utca
12.*

35 139 23 utcai homlokzat felúj ítás

26. Szeľdahelyi utca
13.*

35329 t8 utcai homlokzat felújítás, ťuzfa|ak, lichthofok hőszigetelése,
lakáscsatolás komfortosítással

27. Szerdahelyi u. 18. 35t36 32 utcai homlokzat felújÍtĺís, belső homlokzat felújítás m2'
kapualj, lépcsőház felújítás, elektromos nagyjavitźls,
kaputelefon ľendszer felújítás, gáz a|ap és fe|szá||ó és
fogyasztói vezeték csere' vímyomó a|apvezeték csere'
szennycsatoľna a|apvezeték csere, víznyomó felszálló és

szennylefolyó vezeték csere komfortosíĺási lehetőség
biztosítással, közös wc felújítás, használaton kí!,ĺili
pincerekeszek elbontása, intenzív sze||őzés biztosítása,
talaivizesedés messzüntetése

28. Szisetvaľi utca 4.* 3s496 44 thzfa|ak, lichthofok hőszigetelése, zőróťo dém hőszigetelés

*Fenti tábIźzat lartallmaz a Magdolna Negyed Pľogram II során mát részben felújított
éptileteket, a progľam folytatása során olyan szeÍkezeti elemek kęrülnek felújításra _ pl.

homlokzat felújítás, hőszigetelési munkák, vizesedés megsziintetés -, melyekľe a koľábbi
programban nem sikeľült forrást biztosítani.

Az éľĺntett táľsashának _ konzoľciumi partnerek . és a táľsasházakban tervezett
munkák

ssz. Epület hĺsz. lakás
szám

Terĺlezeit munka

I BauerSándoru' 19. 35124 54 utcai homlokzat felújíĺís, tűzfalszigetelés,
kéményfelújítás,elektromos nagyjavítás, munkanemekhez
esYlittesen kapcs. esvéb kte.

f. Lujzau.18. 35422 36 utcai homlokzat és trŻfal felujítás, tetőfelújÍtás, zĺĺľóftidém
ľészleges csere' elektľomos nagyjavítás, munkanemekhez
egyĺittesen kapcs. egyéb ktg.



Mátvás tér 5. 35279 4 utcai homlokzat fe|túitźls, tetőfelújítás, bejáľati kapu csere,
munkanemekhez egytittesen kapcs. egyéb ktg.

4. Mátyás tér 9. 35297 44 utcai homlokzat fe|,űjítás, tuzfa| szigetelés, kéményfelúj ítás,

fiiggőfolyosó felújítás, munkanemekhez együttesen kapcs.
esvéb kts.

). Mátvás tér 12' 35r46 50 utcai' homlokzat, kapu felrijítrĺs, fiildszinti, 52. sz. albetét alatt
füdémcsere, munkanemekhez együttesen kapcs' egyéb ktg.

6. Mátvás tér 13. 35t47 39 utcai homlokzat felújítás, tetőfelújítas, kéményfelújítlĺs,
elektromos nagyjavítás, munkanemekhez egylittesen kapcs.
esvéb kts.

7. Mátyas tér 16. 3s085 8 utcai homlokzat és eľkélyfelújítás, tetőfelrijítás' kapulaj,
lépcsőhráz fehijítas, bejárati kapu felújítás, Róth Miksa
ólomüveg pótlás, munkanemekhez egyiittesen kapcs. egyéb ktg.

8. Szerdahelvi u. I I 3s328 40 utcai homlokzat, kapualj, kapu felujítás, elektromos
nagyjavítás, munkanemekhez együttesen kapcs. egyéb ktg.

9. Teleki tér 3. 3s 133 ll0 utcai homlokat fe|újitás, kéményfelújítás, munkanemękhez
egY[ittesen kapcs. esyéb ktg.

10. Teleki tér 4. 35134 25 utcai és udvari homlokzat fe|tĄitas' fiiggőfolyosó nagyjavítás,
kéményfelujítás, kéményjárda átépítés, elektromos nagyjavítiĺs,
munkanemekhez egyiittesen kapcs. egyéb ktg.

l1 Te|eki tér 5. 35 135 45 utcai homlokzat felújítas, kéményfelújítás, homlokzati erkély
(l4 db) felújítás, elektľomos nagyjavítás, gáz alap és felszálló
és fogyasztói vezeték csere' víznyomó alapvezeték és

szennycsatorna a|apvezeték csere, munkanemekhez egyiittesen
kapcs. egyéb ktg.

12. Teleki tér 6. 3s346 39 utcai homlokzat felújítĺĺs, tetőfelújítás, gźu a|ap és felszálló és

foevasztói vezeték csere.

13. Teleki tér 7. 35361 34 utcai homlokzat felújítas, munkanemekhez egyĺittesen kapcs.
esvéb kts.

2.3. KőzteľüIet p ro gram

A pá|yazati felhívás szerint tinállóan támogatható tevékenység a közterületek fejlesztése is. A
pľogrźImbabevontközteľtiletekazalźlbbiak.

TERULET TERtrLETEK FoBB nÉszr,Brnr

A Teleki tér
A téľ és csatlakozó közterületek ftözlekedési tertiletek)
rehabilitíciója

FiDo téľ (Fiumei és Dobozi utca közötti terület)
A tér és csatlakozó köZteriiletek (gyalogos kiizlekedési
tertiletek) ľehabiliüíciój a

Kálvária tér megújítása l Kálvríria tér 1rész. A Dankó - Kaľácsony S . Baross utca felöli
terület (35865il része)



Kálvária tér megújítása 2 Kálvária tér f r ész (3 5 865/3 hľsz) kÖrbe j árdákkal

TEREK OSSZpSpn
Bauer Sándor utca (Teleki téri szakasz hľsz.:
35rf3/3)
Bauer Sĺĺndoľ utca (Homok utca Népszillházutca
közötti szakasza)

Bauer Sándor utca felújítiĺsa (Homok utca Népszínházutca
közötti szakasz)

Teleki téri piachoz kapcsolódó közlekedési
teľületek építése

Magdolna utca felúj ítĺĺsa
Magdolna utca (Dobozi utca. Karácsony Sándor utca közötti
szakasz)

UTCAKOSSZESEN

řIVT teľtiletén a térfigyelo kamera rendszer
fejlesaése, bővítése

hibrid rendszer kiépítése, tĄ számítőgépek nékül, valamint l0
kamera hely és l db kamera beszerzése

Kiviteli tervek készítése Kálvária tér (D-i rész), Teleki tér

2.4 T ársadalom, ktizti sség, szocĺális és bĺĺnmegelőzés

A pźiyźzati felhívás szerint önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó

tevékenységekazinfrastrukturá|is,benhźaás jellegű fejlesztéseket kiegészítő (,,soft'') elemek.

A proj ekt keľetében az a|ábbi pro gramok me gvaló sít ását terv ezzijk.

T1 Épiiletfelújításhoz kapcsolódó, a lakosság bevonását segítő pľogramok

TIl| Tĺáľsadalmi akciók megszeľvezése (lomtalanítás; parkok takarítása)

A bérházak és a tarsasházak felújításahoz kapcsolódó épületlomtalanítási pľogram'

összesen 15 lakóépületben. A lomtalanítási akciók a lakók bevonásával töľténnek, ezt

mege|ozoen 5.5 kĺizösségépítő alkalmat szerveznek a Józsefuaros Családsegítő és

Gyermekj óléti Szolgálat (a továbbiakban: JCsGyK) munkatarsai.

A közterek és utcák lakossági takaľítása és gondozása a Józsefuĺíľosi
VaľosiŁemeltetési Szolgálat szakmai vezetésével és a JCsGyK közĺisségfej|esztő
munkájával szerveződnek és folynak le, összesen 10 alkalommal.

T I 12 Helyi kciľnyezettudatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)

l0 önkormányzati lakóépületben zo|d udvarok kialakítása, a szfüséges

közösségfejlesztés a JCsGyK, a szakmai vezetés a Jőzsefvźrosi Viĺrosiizemeltetési
Szolgálat (JVSZ) feladata.

T|l3 Lakossági tájékoztatás, tanácsadás - az előkészítéstő| azutőgondozásig

A felújításľa keľülő önkormányzati bérhćzakban a bérlőkkel való kapcsolattartás a

JCsGyK munkataľsainak feladata Lesz a felújítás megkezdésétő| a felújított épületek

tizemeltetésének megtanításáig (utógondozás). A projekt tarta|mazza a

háztartásgazdálkodási tľéninget és közĺis képviselők képzését is.

A T1l1-Tl/3 projektek megvalósítása a Szociális Szolgáltató Központban zaj|ík,

amely a Dankó utca 16. szźlma|attkerĹil kialakitásra.



Tll4 A Kisfalu Kft. munkatarsainak szakmai, szociális és kommunikációs képzese

A MNP III bérhazalban dolgozó munkatlírsak képzésének célja, hogy a szakmai
tudásuk erősítése mellett elősegítse a bérlők szociális helyzetének megismerését és a
velfü való sikeres kommunikációt, együttmfüödést.

T2 A Kesztyűgyár KĺizösségiHělzpľogramjai

A Kesztyíígyar Közösségi Haz (a továbbiakban: KKH) mar futó és új oktatási,
közösségfej |esztő, szabadidős, spoľt pľojektjei.

T3 Biĺnme ge|őzési pro gľamok

T3lt Szenveđélybetegségeket, bűnelkĺjvetést, á|dozattává|ást célzó pľevenció

Szenvedélybeteg prevenoiós pľojekt megrendezése 4 keľĹileti általános iskola 7-8

osztźiya szźĺnźtra.

jł|dozattá, biĺnelkövetővé válást mege|ózo osztályfőnöki óľák a 4 iskolában, 4

osztálynak, 2 őra félévente osztályonként. Az előadókat az iskolak váIasďjźk. egy
ellenőrzött kínálatból.

T3l2 Szomszédsági rendőľ progIam

A ,,magdolnás jaľőr'' pľojekt folytatása, amelyben 2 gya|ogos járőr dolgozik a

negyedben átlagosan napi 10 őrźtban. A lakossági kapcsolattartó fórumok félévente

kerĹilnek megľendezésľe. A rendőrök szakmai képzése folýatódik, a

,,megkülĺinb oztető jelzésiikľe', pźiyźzat kerĹil kiírásľa.

T313 Biĺnmegelőzési stľatégia, cselekvési teľv (viktimizációs survey' antiszociális
teammunka)

. A negyed bűnmegelőzési stratégiájĺának és cselekvési teľvének kidolgozása és

elfogadása, amelynek a|apját a negyedbe|i źidozatokkal, antiszociális viselkedéseket
tapasztalókka|készitettkéľdőív, illetve ahe|yzetértékelő elemzések adjfü.

T3l4 99-es busz kísérleti projekt

A helyzetet ľészletesen leíľó, terepmunkĺĺn alapuló tanulmány alapjan szakmai team

đo|gozzaki a pľojekt szociális, kommunikációs stratégiájan. Jelenleg tewezetÍ, elemek:
felnőtt és koĺtáľs segítők képzése, és a velük folytatott renđszeres konzultációk, a
buszvezetők és a fővĺáľosi közteľĹilet felügyelők szociális, kommunikációs képzése,

valamint - a szakłnai team d<ĺntése a|apjźn - ,,mini kulturális projektek'' meghirdetése a

negyed lakossága, civil szervezetei szźlmáta, ałrlelyek színesíthetik a buszmegállókban
v ér akozók, a buszokon utazők mindennapij ait.

T4 Szociális progľamok

T4ll KözteľĹileti ĺíľtalomcstikkentő szolgáltatások

Drogfogyasztő fiata|ok konkrét célcsopoľtjaiľa fokuszá|ő intenzív (asszeľtív) utcai
megkereső munka a Magdolna-negyedben, heti 2 alkalommal4-4 őrábarl.

T 4 l 2 lĺtenziv családmegt artő szo|gźlltatások

Krízisben lévő gyermekes családokat segítő inteĺuív családgondozó munka legfeljebb
10 hétig, amely a család otthonában töľténő napi kapcsolattaľtás keretében valósul



meg. Célja a krízishelyzetek, pl. a gyermek családból történő kiemelése vagy a

visszahelyezés elérése tartós rendezése.

T4l3 Családfejlesztési szolgáltatás

A Dobozi u. 23. sz. a|alt keľĹil biztosításra a 6-|f hónapig tartó családgondozói
munka, amely az önkéntesen jelentkező és együttmfüodő családok élethelyzetében
jelentősebb előrelépést szeretne nyújtani. A szerződésen alapuló együttműködés során

motivációs csomagok igénybevételére nyílik lehetőség, amelynek keľetében a család
hozzźférhet bizonyos szociális, kulturális szolgźt|tatásokhoz, illetve a lakásfelújitáshoz
szfü sége s anyagokho z, eszko zok'hoz.

T414 Tehetséggondozás

A negyedben éLő hátrźnyos helyzeĺi gyeľmekek szźtmćtra indított 3 nyitott miĺhely
(áblásjátékok- gondolkodásfejlesztés, képzómuvészetilzenęi - művészeti
fejlesztés, mozgásos múhely - mozgásfejlesztés) a tehetséggondozás kezdő lépése,

ezekből a miĺhelyekből a gyerekek 6 zźrt múhelybe kerülhetnek (mtihelyek

elnevezése: Gondolkodásfejlesztő, Difüújságíľó, Csengettyĺi óvodai csopoľt,

Tücsökzenekar' Dráma, Ifi Futball, Zenés Flash-mob, Csillagász). A' 1-15 fős
miĺhelyeket miĺhelyvezetók irényítjźk, amelyek tanítasi időn kíviil kerülnek
megrendezésre. A projektet szociális segítők is támogatjfü, akik kapcsolatot tarÍanak a

gyerekek családjaival. A program biztosításának helyszíne a Dankó u. 40.

T5 Kĺlzĺisségfejlesztés

T5lI A Fiumei út és Dobozĺutcaköztitti területek FiDo megújításźůloz kapcsolódó szociális
program, FiDo sportnapok

A területen feléptilő épiilet közösségi ta|á|kozási helyet, a tetején elhelyezett

gĺirdeszka-pźůya, valamint a két spoľtpáIya, a ping-pong és sakkasztalok, a szabadtén

spoľtszeľek spoľtolási, szabadidő eltĺjltési lehetőséget nyujtanak a kĺiľnyéken élő

kamaszoknak. Az éptiletben dolgozó négy szociális munkás feladata

spoľtszerkölcsĺinzés, közösségfejlesztés, infoľmációközvetítés. A spoľtlétesítmény

tervezettnyitva tartási ideje napi 6 őta, 14- 20 őráig,kivéve hétfión.

T5l2 Ká|vfuiatéľ köaeľiileti ifiúsági szociális munka

A felújításra keľülő Kź/rváľra téren tervezett szociźůis munka két célcsopoľtľa, a
kisgyerekes sztilőkľe és gyerekeikľe, illetve a kamaszok'ra koncentrál. A hetente öt

napot miiködő szo|gźůtatźls egyrészt a Ká|vźna téĺi jźiszőtéren foglalkozik a

gyeľmekekkel és a szĹilők problémáiva| (tervezett időszak 14.00-19.00). Másrészt a

Kálvaľia téľ Dankó utcai saľklán nyújt infoľmációt (hiľdetőtáb|źk), esetleg kisebb
szo|gá|tatźlsokat (mobil standok) a buszra várakozők.ĺlak, ott áthaladóknak és a téren

ľendszeresen összegyíilő kamaszoknak, fiataloknak. A f-2 fos szakmai csapat egy

diplomás segítőből és egy-egy fő gyermekprogramok, ill. ifiúsági programok

végľehajtásában jártas szakéľtőből áll.

2.5 G Gazdasági alpľogľam

Gl Képzési pľogramok

Gl/l Képzések, szakképzések



G|ĺ2 Készségfej|eszto képzések

G1l3 10 osztályos fe|zźrkőnató képzés

G2 Foglalk ońatási pro gľamok

G2Ą Álláskereső Klubok, Álláskeľeső tréning, Teadélután

. o Gzl|l| Álláskereső Klub (KKH, JCsGyK), megvá|tozott munkaképességűek
részére tanácsadás

o G2lIlZ Álláskeľeső tľéning (KKH, JCsGyK)

G2l2 Áilásb<irze

G2l3 Munkába állást segítő klubok

G2l4 Karrierut fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás

G2l5 Köz(össégi).He1y és mosoda

A Szerdahelyi utca 13. a|attkialakított mosodában a negyedben élők oldhatják meg kis
és nagymosasukat, amelyben képzett közfoglalkoztatott alkalmazottak nyújtanak
segítséget. A mosodában két szociális munkás is dolgozik, akik szociális, támogatási,
foglalkoztatási, lakásproblémakkal kapcsolatos infoľmáciőszo|gáItatassal nyújtanak
segítséget a mosodába érkezőknek.

G2 l 6 Társadalomból kirekesztett nők fo g|a|koztatźtsa és ľehabilitációj a

A Magdolna u. 47. sz. alatt valósul meg a táľsadalom periferiź$źna szorult nők
fog|alkoztatása és rehabilitáciőja a KKH Női csopoľt foglalkozásźnak kibővítése,
amely a mentális, orvosi, jogi segítségnyújtás mellett a munkaetőpiaua való
visszailleszkedésben nyújt segítséget az egyszeru kézmiĺves szakmák begyakorlásával
és esetlegesen értékesítésével.

2.6. Költségek

A projekt megvalósíttsához ĺinkoľmányzati fonásként 37 millió forint szfüséges, amely a
projekt során nem elszĺĺmolható költség az alábbi megosztásban:

Felújításokkal éľĺntett épüIetek (Iźsd 2.2. pont) ideiglenes kiköltĺiztetésének költsége
(költöztetés, ideiglenes cserelakások kialakítása).

Tewezett k<iltségigény 7 millió Ft.

A kiizteľĺiletĺ beruházásoknál (Iásd2.3. pont) el nem számolhatóak egyes felmerülő k<lzmii

költségek, illetve a térfigyelőrendszer kamera ľendszeľ programelemnél el nem számolható
költség a jelenlegi analóg rendszer digitális rendszer átepítéséhez szĹikséges szoftver ktiltsége.

T ervezett költségigény: 1 0 millió Ft.

Társadalmi és Gazdasági programok (lásd 2.4. és 2.5. pont) során szfüséges kialakítani a
Dankó u. 16. sz. a|att a Szociális Szolgáltató Központ, a Dobozi ls.23. sz. alatt Családfejlesztő
szo|gźitatás, a Magdolna u. 47. sz. alatt Taľsadalmilag kirekesztett nők foglalkoztatása és

rehabilitáciőja, a Szerdahelyi u. 13. sz. a|atĺKcizösségi hely és mosoda, a Dankó u.40. sz.

a|atĺ a tehetséggondoző projektiroda. Ezen helyiségek rezsi költsége és mrĺszaki-technikai

l0



infrastruktúrájának kiépítése _ szźmítőgép, telefon, nyomató stb. _ nem elszámolható

költségek.

Tervezett költségigény mindösszesen 20 millió forint' Az összeg tarta|mazza a pľogram során

hatáĺozott időre alkalmazott összesen 17 fł5 kozalkalmazotti munkatársnak a péiyázatban nem

elszámolható j uttaüĺsait (cafeteria j uttatás, BKV béľlet).

A projckt költségét tovóbbó meg kellett emelni az önkormźnyzat épület és helyiség

felújításoknáIke\etkező, visszaigényelhető Áfa összegével _ 353,523 millió Ft.

Magdolna Neryed Pľogľam III. projekt ktiltség tewezet

KöltségÍípus Tervezett kĺiltségek

Előkészítés Épulet
felújíttls*

Közterület Tlĺrsadalmi Gazdasági Egyéb Elszámolható
összes

Nem elszámo|-
ható összes

bruttó
(eFt)

nettó, bruttó
(eFt)

bruttó
(eFĐ

bruttó (eFt) bruttl
(eFt)

bruttó (eFt) bruttó
(eFt)

bruttó (eFt)

I. E|őkészítési
kö|tséeek ezen be|ü|

Projekt előkészítés
kiiltsépei

IVS 2.540

ATT 6.350

Főépítészi iroda-
terveztetés

23,625

Kisfalu-tervezés 84,425

Rév8-pályázat
e|őkészítés

r3,080

I. E|őkészítési kö|tségek
összesen

130,020 130.020

II. Projektmegvalósítási
kň|ŕsóoek

PĄekt menedzsment
költségek váľosfejlesztő
társaság esetében

154,000

A projekt
megvalósítasával
kapcsolatban felmertilő
szolgáltatíĺsok költségén
be1ül:

Műszaki ellenőr költsége 27,300
13.500

70s 255

Teľvezői miivezetés 9.100 4.500

Külön könyvvizsgá|at
költsége

3,000

Jogi szolgáltatások
igénybevételének
költséee

4,000

ll



Nyilviínosság
biztosításanak költsépe

6,000

Terve||en<ir költsége 3,000
r.000

Tarta|ék 43,600
42,000

Eddig összes

Beruhźutls (tervezés,
míiszaki e|lenőrzés,
teĺvęzői művezętés,
tervellenőr nélkĺil)

r,820,000
900.000

470,000 168,000

II. Projektmegva|ósítás
kłi|tsése összesen

1,903,000
961.000

470,705 168,255 167,000 3,669,960

[II. Pľograma|an* 50.000 50,000

ry.A
proj ektm egva|ósításhoz
szükséges de nem
e|számoIhatrĺ kłi|tséeek

Epiiletfelúiítrĺs 7.000

Köztertilet

r0.000

Társadalmi 15.000

GazdasźĘi 5,000

Egyéb ÁFA 353,523

TV. A
proj ektm egvaIrísításhoz
sziikséges de nem
e|számo|ható kö|tségek
összesen

7,000
10,000

15,000 5,000 353,523 390,523

Proiekt łisszesen 3,849,990 390,523

A Pľoiekt iisszesen 4?40,503

*Progľamalap (ktitelező elem): A Programalapból kerülnek ťtnanszírozásra olyan ,,mini-
pľojektek'', melyeket helyi civil és egyéb társadalmi szeÍvezetek valósítanak meg a
projektgazda tamogatásával. Így olyan szeÍvezetek kerülnek bevoniĺsľa, amelyek standard
pá|yazatokon nem tudnak támogatást elnyerni. A cél, hogy a,,soft'' elemek a helyi adottságok
ismeretében, a helyi célcsopoľtok igényeinek megfelelően, a helyi lakosságot mob i|izźiva
valósuljanak meg. A progľamok pályazatritján keľülnek elbírálásra és megvalósítĺísra.

A Képviselő-testiilet dcĺntése a helyi önkoľmanyzatok'rőI sző|ő |99O. évi LXV. törvény 2. $(2)bekezdésén és a 10. $ (1) bekezdés d) pontjĺán alapul.

Fentieka|apján javasoljukaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását'

t2



H'łľÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testůilet úgy dönt' hory

1. a 28512012. NI||.29.) számú képviselő-testĺileti batározat alapján elfogadja az
előteľjesztés 1. számú mellékletét képező a ,,Szociális célú város.rehabĺlitációs
témájú kĺemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP.5.1.|tB.12) páiyázat
beadásához kapcsolódĺí Adatlapot, felhatalmazza a Polgármesteľt annak a|áírńsára
és benyújtására.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 20|2. októbeľ 1.

f. a 28512012. NIII.?9.) számú képviselő.testületi hatźrozata alapján elfogađja az
előterjesztés 7. számú mellékletét képező a ,,Szociális célú város.rehabÍ|itácĺós
témájú kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMOP.5.1.1ĺB-12) páiyázat
beadásához kapcsolódó Konzoľciumi Megállapodást és fe|bata|mazza a
Polgáľm esteľt annak aláír ńsára és b enyúj tás áľa.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 201-2. október 10.

3. a MNPIII páiyázatban nem elszámolhatő 37 millió forint ktiltségľe tinkormányzati
forrást biztosít, oty mtídon, hory iinként vállalt feladatként . előzetes
kötelezettséget vállal 2013 évĺ költségvetés terhére.

Felelős: Polgármesteľ
Hatĺáľidő: f0|2. szeptember 27.

4. felkéľi a Polgáľmesteľt, hory a határozatban foglaltakat a 2013. évi kłiltségvetés
teľvezése soľán vegľe Íiryelembe.

Felelős: Polgármesteľ
Hatrĺridő: azÖnkoľmźnyzatz}|3.éviköltségvetésénekteľvezése

A diintés végrehajtását végző szemezeti erység: Rév8 Zrt., Főépítészi lľoda, Kisfalu Kft.,
PénzĹigyi Ügyosztály.

Budapest, 2012. szeptember 26.

#ĺł,ł
alpolgáľmester

Törvényességi ellenorzés:
Rimán Edina
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F6várcs VlIl. kerii|et JóBefuárcsi onkománl
ett neve íamennviben releváns}:

udaDst

ítószám:

i1-67.
ŕG]z| 5zam:

4eove: rudapest
Iudaoeś

ú|esl

I

rÜ|et íút, Utca. tér, köz, eqyéb): larcss !

ĺe|yraizi sfám:

'ostafiók i.ánVitószám .43ĺ Budapst
f. r6n

lak ( Mio&fvaros,hu
lálkodá5i ńormakód: ;21 He|Vi oÍ

ĺuati
na' i||. adóazonosító jele: '57357Ĺ5.f-42

í17 ieo\
)ankszám|asáma:
\|apításának id6pontja (aIaku|ó uĺé5

.4100309-102r3949-0 1000006

2010. év 10. hó 13. nap

.őtevékenység TEAoR száma és
ĺaancvczéqp íFÁoR,08l:

l41 1 Á|ta|ános kőzigazgatás

ěj|esztendó tevékenység TEAoR szama
!s tevékenység megnevezése (TEAoR

ĺFA levonási
oga a
ámogatott
)rcjekttel

\ pályázó a|anya az ÁFA-nak. Az e|számo|ásnál az ÁFA-va| növe|t'(bÍuttó) összeg keÍijl Íigye|embevéte|íe' tr

\ pá|Vázó az egyszerűsített vá|talkozói adóról 5zó|ó 2oo2. évi xult. (xI. 15.) töNény hatá|ya a|á tartozik. A'

ĺizámolásnát az ÁFĺ-va| Gókkentett (nettó) összeg keđ| figye|embevéte|re.
n

iffi"uny" "' 
ÁFA.nak, de a pátyázatban me.je|.i|t, támogatásbót Íinanszĺrozott tevékenvségekke

.ap-otatban fe|merü|t kö|Ł5é9eire uo"áiĹáioá" 
"aowänási 

jog neń 
'|leti 

meg. Az e|számo|ásná| az ÁFA.va

löve|t Íbruttó) ôsszeg keÍü| figye|embevéte|re.
tr

\ pályázó a|anya az ÁFA-nak, a pályázatban megje|ö|t, tiimogatiisból finansfírczott tevékenységekke
(aD6o|atban fetmeđ|t kö|tségeirc Wn;tkozóan adó|;vonási jog ilteti meg. Az elszámo|ásná| az ÁFA nélk|]|

nettó) összeg kerul figYe|embevéte|re.
D

\ pá|yázó a|anya az ÁFA.nak, a pá|yázatban megjetölt, támogatásbó|.finanszírczott tevékenységekk€

oosłatuan fe|merü|t költségeire von;Rozóan téteĺs e|kü|Önítésse| á||apítja meg a |evonható és a |e nen

ionľ'iio Árĺ oss."set. łz e|számo|ásná| az ÁFA né|kü|i (nettó) össze' kerÜ| fi'ye|embevéte|re.
tr

r pĺlve'o 
"lunv" 

az ÁFA-nak, a pávázatban megje|ö|t, támogatásbó| finanszírczott tevékenységekt€

ojÁĺĹtu"" feimerü|t kôttségeire 
".6n-yoĺu's"t 

ĺílapĺtiä megl tmnhakj és a |e.nem vonható ÁFl

i'i.gei. l' e|számo|á5ná| az arányosítás számítása|t mellékeln| ket|. A kt'|tségek ebben az esetben a

lÍányosítássa| koríigált értékben Vehetók fĺgye|embe.

g

I pá|yázati útmutató nem tszl |ehet6vé a |e nem Wnható ÁFA etszámolását. Az e|számo|ásnál ôz ÄF/

|é|kü|i (nettó) összeg kerül figyelmbevéte|rc. tr

imesteÍ

.äx: )6-1-333-1597

{év: \|fÖĺdi G DLA

]eosztása i

)6-1-459-2150

'ax: )6-1-459-2136
ilfn|d|.ôvômv@Év8.huĘmeiI címé:

2o1o. év 2o1l. év

7 3r3 694 000 Ft E2034 t0 Ft
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z4r7 267 000Ft i 026 000 Ft

r87 658 000 Ft 5 360 000

łzdálkodási hełE6tú? (.s.n/nđ) Nem

id.,qll[illk"l á''"-á.yi 
'ét.ám 

(ł G|őzó rz'havi rsĺ Étsrámi€|€nté5t.n Egy munka.igvi

'vii'iĺ.t.ij'u". "'eľepe|ó 
ieĺjes muniaĺĺ|ós |étgám gímtani áHôga. tôrtsám €etén lefclé

(erekítve)i
242fő B1 Í6

ľffi!
laHffiffi
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Budap€t'ózseń,árcs l,|agdo|na lłegyed
Program It. 2008. éV 2011. éV 05. hó 16. nap 2 lóó |93000Fl | 732 ó5| 531 tt 0Fl KMOP-s.1.t./B 2008{001

BudäpeŃ EuÍóPa BelÝáres ruftlrá|is
Gazdasá9f ei|esztési Pog.ôm.

'ózś.fuáńs 
Pälotänewed

2009. év 2012. év 08. hó 12. nap | óó5 z2| 0o0 ŕt 898 130 878 Ft 0Ft KMoP-5'2'2'tý2t 20094001

Eneľ9iarąGionaIizá|ás tóéefuárcs
önko.mánytati fenntärtású

közintézménvciben
2009. év 2o11. év 01. hó 10. nap 197 |212o7 Í| 380 318 212 Ft 0Fl KEOP-5.3.0./A/09 20094015

KompIex közoktatási esélyegyen|óségi

2009. év 2011. év 03. hó 31. nap 7 5 ó19 ó1A t| 75 ó19 ó4o ŕ| 0Fr TÁMoP-3.3'2.08/] 2@8/0002

az eé|yegyenlósé9 többi.ányú'
eqviránvú iavítása édekében

2010. éV 2012. év 05. hó 31. nap 3|ó 832 500 Ít 249 5ó8 9ó0 Fł 0Fł KMOP-1,5.f{9 2009{023

E

a íFe|hívás B oont szeŕint)
(onzorcium taq neve: (özDonti szeN

l. Bauer sándor ut@ 19.
äBsház
iásasház

ĺ. MátVás téŕ 5'
|áEa5há2
|áBasház
TáEaśház

;' MátVás tér 9.
i. Máfuáś tér 12.

'. MátVás tér 13'
t. Mátvás tér 16.
). sféídahe|vi utca 1 1'

ráEasház
|áBasház

1. Teleki tér 4.
.áEa5ház

ta Te|eki té. 5. .áEasház
Te|eki tér 6.

4. Teleki t

ónens keretében a Masdo|na Negyed

,rgľamIÍI.c.prjektjaVas|atta|pályáznikíván,e9ybene|fo9adtaa
szociá|iscé|Úvársŕehabi|itáció7"HagVományosépítésű
|á|yázate|emeinekfeltraszná|ásáva|aiÁúoP.kiĺrá;iva|tompatibi|isprlek|jm;|atoikészü|teke|.prjekt9azdaez
negVa|ó5ĺtásasorána|kalmazottÚiszerezetikereteket,ésfelhata|maztaap;jet.tÁ"nea.,e.,,"-"zetet,ho9yaze|ók!s
|aľtneGzeNezeteket a prcgramozási folyamatba. A program magas fok.] intá;äitságJn, ai inromĺciok áramiásán, a kompetenciák megosztására tekintette| a döntések

ne9a|apozottságánakésľlatékonysá9ánäkĺotozása.érdetéuenJpo:ektgazJäÉńĺ]o
lönté5ekethoz.szinténaprjektgazdahatá5körébetartoz|kapartnerkrésł
negva|ósU|azá9azatokközöEiegv"'tet*jnfo,'ĺciócee,é5me9tórténit"."gy*a;Ŕé.i;"gv-atósítá51fintekközóttivi5szaGto|ás.A
;zakmai/pá|yázatikooídinációiátaprjekt9azdarészéÍó|azeddigi
)o|gáÍmesteńhivata|szerezetie9ysé9e||átjáke|.Prjekt9azdabiztosí!otta"io^l.ońĺny'"tiľ.,iĺ
erezési, proramozási fe|adatok megószłanak a pÉjepgazda részénó|. ł toää.l* ."öíĺi. 

"*ie" 
. roépítészi Iraa ('R), az épületfe|újítások setén a Kisidlu Kf., a sfociá|is és

)únmege|ózé5iteŕÚ|etena!ózsefáío5icsa|ádsegítóésGyermekjótétiKozpon.t-ijćšäir<ĺ-iřoiđ*sĺ
(özött.Apátyázate|ôkészítésesoránazönkormányfatiszeNezetetĺelaaataę.aüň'"ĺl'tľ'oit".tołl'
(oordinálja
é|tjjításáhozkap6o|ódóterezési,engedélyaés.,közbe5feŹé5ié5mtiszak
ebonyo|ítása.Aképzési.szakképzési,munkába.á||ástse€ĺt6prgnmot,é5ňji.to.o.'égĺáĺlołEł
|ámgatócsoportot,önkománwatiképvisetók,intézmények,szakemu"*t,äiřĺ"t-aĹ-it"léve|.^Pr9ramA|ápń.ittĺat.té.ét"Prjekt9azdasajáthaskörbenvé9z|.Akózvetef
ámo9atásokkihe|yezésébeaHelyiTámo9atóGopoÍtbevonásBkerÚ|.A.prj;kt9azdafetadataa'telj.e.sfolyamatny;monkiiVetése.Aprje
(onzorciUmipańnerekhatásk.iľébetańozótevékenYségeksoránfetmerti|tkóiĚJi"t.t"l"Jáár''ám;|á5,jeientéstéie|
násszere2ettel(NFÜ,EUTAF)RéV8zrt.fd|adata.Apriekt9azđańe|adata"l*iJ.i".Ip.*""áłi"lujtĺ"gvott.ukodés,.apartneszergetekkoordiná|ása.
ámogatása. . . đ!

prjektgazdafe|adataapriektzáráss|semfejg6dikbe,hiszentevékenysé!ekiterjedafizikai-megw-lósĺst
oJektá|ta|érintettönkományzatitu|aidonban|évó|akóépütetel<aprletęĺÉíl<ovät
iľ|akáskéntfooja|]zemeltetni,kezeté5étafe|úJításokatIebonyo|ítóJóBefá*iV"ó'oini.aĺl.oaĺKf.|átae|.Ađ;asháiakesebenake
izösképviseĺetektátjákel,afonban.J"iaaĺn"-'inaenhizbanvanjeten]łl',i''"ĺ.ľ'.to""aiouooen.lslgztirbĺna9yobbóntományzatulajdon'$te
izósképv|se|etife|adatokatalózsefársiva9yon9azdá|kodó|áu"el,ee.ta'iäo.?nv"ŕĺennta.tatuonatto'ísjbanapmjet<tBazdalsszerpet.kap,k
|Yamatot. A szociá|is, és uűnmeqelózés]-i""ż.l.!"vi!pát 

","o.enveinet 
rennlää. pl.:"i.s"iá" ;*pontjátó| hárm útoň valósu| meg' A tevékenysé9ek egy réýe a fenntartási

ôszakbantoVábbrai5apojekt9azdaá|ta|működtetettpr9ŕamtentroqęnn;;JáJni,."ň"lväá'ontońányzataJcsGYK-nkeÉztÚ|ńo9me9va|ósítäni(p|.:intenzíVcaládmegtaó
:ot9á|tatás,é||á5kersésótaná6"oa,,Jĺ.i.ě."i."řiónvšegetJelentBs,É5;
ojekte|emekke|'Asa|ádfej|esztó5zot9á|tatás,a|akosságitanáaaoás,'.ésmiJii"]"nár*r.ĺł*"Ésaapr:eKeádm
fĺsaié5e|éńetôtámogatá5okméítékétô|fü9g.Aprjekt9azaaategtiioogoďtáv!tené9seiéntor
befejezéstkoVetóenátVehetiafenntartá5iretiáatoiat1szenveoavuetegel.*iibilú.a,iúl.eneoel,t.
miá|i5mosoda).Aképzési'fog|a|ko;e;'é;kóiái'é,rLi"-té.I.i."eló'.ą"iäiě'"'i;;|i;őöŕ;łÖio'6iĺá.t'o.totľ."tók(át|ásböuék'kar
nácadás.képzések,ifjúsá9ipr9Emok.sport,stb.).EŹekaprjettelfer.}'jo""i"Ĺ^i"slsazbniôm.ányzat.j-túlműködtetettteiékenysé9ek,a2onbanszotoá|6sb6vítés
edményekéntme9je|ennekúje|emek.AKözósségiHázane9v"ar"gfo.to,;;.ki-.i;',đńiĚ^l"ve"e"att,ämevnetrenntartiísátapojekt9a'|aaz-MNPtIt.iitemének
ivetőenise||átja.Aközterú|etekesetéuenarmnĚrtási,üzeň!|tetésifela;řoi"iiĚĹ"lägii'ĺ"l
izte.ületekesetébenegyssetkben(Bar55utca,Doboziuto,numeiút)aTÄóká,iáŕeassae'ĺntettúwonalatonatózel*tir6uáosltnto..án\'2atvéozi.Aprje
apvetőenafenntaľtássaltisszeĺĺggoáňaatouiáontomĺn'1zatueg.i,aánbanäňůje|en6új.kózóssé9ifnkciók(F.Do,Ká|váriatér)wnatkozásábanmárameqva|ósíssa|
ĺńuzamosanbevonásGkeťü|nekazokaýeNąetek,ametyekajóvóbenb|;nyost"ueřänvsegel*ĺt"ehetnekaprj;ktg;zdátó|,illetvekiegé5zĺtikaza|appannb
irfiqve|ó kameÉrendszer uőuĺtése esetéi;i;-6Jňł".tá;át, ózemettetését'a továbbiakban is a kerü|eti önkománr.rat ĺátja e|.

illetve az
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łUér sándor Ut@ 19. Tá6a5házaeve:
. treW

ludaost

utđ

ü|és:
ám:

|6uc. 5óndor
.9.
15124 .jW-

|elvřaĺżi szám:

(özép- MaqyaroEáo

!oüléś:
r 062

:öfteíü|et (út, utca, tér, köz. eqyéb): ut@

]áf'záńi
|reiflsfáfri

k iíánvitósfám:

'azdá|k0dás| 
ľ

Lem

=-Í:;;;;;;ďtó 
{ďď :8525633-1-42

#'áńa Í17 leovú): :8525633 6820 692 01

:é9bĺÍósá9| b.legyzés/ bĺŕó5á9l ny|lvántartásba vercV

JazolýánY száma:
xnL^řńáńwżtôk Éetében nem Íe|eváns)

11708001-20090986

G6iiZš ĺaopomja (alapĺtó ok|rat. önkormánrzat setén |eguto|sl 1993. év 03. hó 15. nap

:óaefuáml lnkormánwat
Ĺ1,26oh

uIaJdonosa/aIapĺtó|.
non.pÍofft szeNefet

śŹámä7áś| oeáo: Ézao .-J)

sfeN 1 Adószáma, |||. adóazonosító 

'e|e:

Ĺ573s7Ĺ5.2.42

ll kódíe: 7. Non-profit szeruezet ál|amháztartáson M
TEÁoR száma és mmnevezése (TEAoR.uB,: 6820 sa|át |nqauan bérbeadása' 0zemeltetése

t tóké|e (Ft):

'et|es munka|dós |éšzáma (ŕó): 0f6

ĄFA |evonás| 

'oga 

a

\ pátyázó a|anya az ÁFA-nak. 
^z 

e|számo|ásnát az ÁFA-va| növelt (bruttó) össŹeg kerü| figyelembevéte|re. E

\ oátváfó az eoFzeŕúsített vál|a|kozó| adóó| szótó 2oo2. év| xuu. ()c. 15.) töruény hatá|ya a|á tańozik. A

lls.zińolesnet ai'Árł-val cökkentett (nettó) összeg keÍü| ff gYelembevéE|re.
tr

-pá|Yá'ó aĺ""ya-;'-TFA.""k, de a pá|yázatban meg'e|öh' támoga-tásból nnansz|rczon }9veĺ:ny5:s-:x:
.JÁáńit"^ feímeriilt kö|tségeke 

'onaikoióun 
adó|ewnás| 

'og 
nem l||eti meg. Af e|számo|ásná| az AFA-V.

|ňVé|t íhruttó) összeo kerü| |lqvelembevéte|rc.

D

-páT 
"|""y" 

ď TFA{"k, a páĺyázatban meg'é|öĺt' támogatásból .nnansz|lozott 
tevekenysegeKKt

|apco|atban ńe|meíti|t kö|tsége|rc uonatĹo,óan aĺóleiónásl Jog l||eÚ m€g.-Az etszámotásná| az ÁFA né|ki'

nettó) összes kerü| ffgYe|émbevéte|re.

o

:ámo9ôtofr ptojektte|
<apcolôtban \ pá|yázó atanYa az ÁFA-nak, a pá|yáatban megje|ö|t, támogŹtásbó| finanszĺrczott tevékenységekk(

laňoiatuan fe|meriitt kölBége|@ vonatkozóan téte|6 e|kiilönÍtésset á||apĺtja meg a ĺevonhaÚ és ö |e ne!

älľ'"iJláo'-úet.lz etszimo|ásná| az ÁFA né|kit|l (nettó) össfeg keÍü|fiqye|embevéte|É.
tr

@ńmegJetölt,tá-mosatá5!ó!đnansfĺrczotttevékenységekke
äĺ[.jliĺo"" ęlń",uit költsége|ľe 

"ańv"iĺtái."l 
ĺrr"pÍń mei a levonnató es a b nem vonható ÁFA összegét

r'.a.J.oiĺ""ĺr az arányos|tás számĺiásalt me||ék;tní ke||. A kö|tsąEk ebben az 6etběn a2 aÍányosltássa

|or|oá|t értékben vehet6k fi gye|embą

tr

Ipávázaüútmubtónemtef,żi|ehetóvéaĺenemWnhatóÁFAelszámo|ásáLÁze|számo|ásná|azÁFÁné|ko||
nettó) ó$zeg kerül figyelembévéte|re.

tr

ľW
E!##tffi*ot-uón.|Lw-!d.Ép-ąbveL6-hĹ2 / &Uď s U. 19.

Ĺtz



memett po'ékt ad.d.p. řunkciób6vĺtó váG€h'bl|it..Ió

siíniJn noi'ĺlĺ.lmt az eredmények hosszú távú fenntarthaóságáhof.

sszÉcĺeľĺĺrnv

tácasház,mhtkonzor|um|tagf|elósaproJektkeÉtébenvá|h|tfe|adatok'teusíté5éért,va|am|ntapályázatban-vá||atte9yébköt€|ezerégekteeslt&éé
|aJdonoskéntapro'et(gazĺlalsszerepet.vj|i]iäb;,-ňó';ň;'d*-łn"r,t,řJ.ĺní".ňľ*ľi':ľľľ,:.^.::::ľ:i'::':"tll5*:lj:ĺ;'"1-::ľľ"lŁ1ĺ:llJ;ľT*ľ'*

: řľJ.?ff"TÍffi:-.fiJ:äľ'1'llľäT#"-:ä#ä,iöä'dffiřä;;ö;Iđ.ú|J""et o"|e 
" 

preg.-ba. ame|yek k|vá|asztását az épu|etńe|úJĺtá5 m|isak|

séoen tú|az elôkész|tettség fuka o 
'o"ä"ii."i 

ľ',)ä'Llih-'l"ž**."d!|, Ĺ;e:íľ,"lĺlĺt,-*:1ľ""'9l'"Ť::ľľj:":"?-]"j:ľ,."'ľ'i,.iJ":::1ľ;"xľ::TJ'l:;zefilségen tÚ| az elÖk$zteEe{ rcKa |s |nooKolt. 
^ 

||dZ Ě|ęlę||g lIlt|rg|| Ev.'' 
;{';;i;;; á h;i'J* tiuáru''tĺ.l .'emiont, ańety szerlnt lénYeges,'hogy af épÍi|etek

l, az egýg beavatkozásokat fudatosan épĺt| fe|. Az eredmények ŕannt.|rtását sel

közetébenhetyezkedJenekel(Mátyástér,Te|ek|téí).|l|etvell|sŽkeol"ner-u'-eIälĺođ*"r.;;ránmáre||ndÍtottÍ
tömb). A váľo5łé5z époleellomĺnvenal éś'kiäää;il*ý';ú"sĺlĺu-1-""ĺ*ii:9iá;: :qľ^:::::ljJ:.]:.'*::J;:"J:::}ľli'1äľ.ľ.'lÍätŤ; iľ:l'ů:""T"-*ömb). A váľo5ľé5z ép0|eE[omanyana( 6 xozBrurcl Íc||D.gt|lg^ ''.-.,'*." .ňilt;řik"|;; 

l".ŕóko.ö."és"kkeĺ za'tó több éres egytlttmíködés |ehetóvé rcsz|, hogy a
;ába; Je|entósen 

'avĺtJa 

az ercdmények megđŹésének |ehetóségé.:'1. kľ.ö,. k!|

Negyed PogGm klegcszĺto szon tevetenyiä"i ĺi"ili""ú"" 
" 

i"uro.o'.ag. ďv"opoá]ln"i."z energ|ahatékonyságoal ósszemg96 |smeretek, lavuUon a köŽb|ztonság' a

ffijE łpĺwiuxľ

11 002 000 Ft

722 000 Ft

9 135 000 Ft

ďótó t2 h.v| KsH

konzořc|Um|ta9aze|ôkészĺtéssorónatáEasház|akólva|köfösenkIa|akítottaamÚszík|pro9íamot,me9v|tatásBker0|tekapá|yázatkeřetébent

'zgyÚtés 'óváhaoyott. 

ł ĺaaasnaz egyott-m-JiäJit." pii"tig"'aĺ*'. 
" 

-ľ"ľ:lli-:::ŕľ.ĺt*.::*:'.::l*.".l.lŤ:j"1'iľtT "^Ťľ#ij'í::-*'f::T:i,"'*1i.1ľl"i:ľ:'vanaqyoE. A I aEasnaz egyu(tn|uK--:.äřä:;'""*ź'ä;ä1;il;.i;i.a;iat 
ioĺseget eaézetet a ház blftosította. A pá|yáfathoz szükséges dokumentumokat a közös

műszaki dokumentác|óJát. teNezôket és kü|só szôkéńöket von re: 1..i|:TT.'.. .- "^".' "^-,^,'-lr ^|^v 
rouladuaĺzia uĺan a Et6 héla|ása,

ilľ!ľľ"..'ŕ*ĺ".:T,ľŕlff:J",Łiä;á".äf;.f,ff.řá'ffi:TlJJoäůärj'jiřäiä""tJĹi"t a következôk: Azépű|et hom|okzatának fe|átványozása után a tet6hé'a|ása'

tás és lé@zés kibontása valósI meg. Ahol 5zÜkség* a tet6szeľkeet me9er65ĺti.." i."łiś."áĺĺl. ĺeĺyenként jf|ntén pa||óer6sĺtést |gény|enek. A hiányŹó köíYökŕák pót|ása

meg. Ú' tetóhé'aĺás készol horogottal, siiň;'zěäŕep"ttJ ĺi ut-l ĺo.ioę. F::::ĺ;,':.:ľ":"]ľ!:ľ::-1"ľj*'1::1;ľg;1:i!i:'Í:xffľäiłjĺĺ,.::ľ.*:"1."ł
iilĹl![i3;."j'lil?1?řl.äľiäil"Ji:l-':"J#.i1.fj..:fäH;:.ř#;];ł'';--""' 

'Ěl"rĺtaiá. 

ĺ.,urĺo n
2ĺ9eteľükésújraburko|uk.ĺzert<aytoĺiiđl.relĺJĺtĺs.táol*t.ĺ,ut."Iĺo^ňL"tt.legzątańóssz|l|kátva9y.aa|e9Yenértékt1a|apozóńestés5e|éskét.étft&se|keđ|
ĺúJĺtásra. Ezen íelii| fe|úlĺtás6 kerir| af i.;ä;;J;ä|*";;ŕ'*ńs főveeték hálózata, és ä tátor"túiĺtĺ. tapcso|ódóan a kémények fe|ú'ítása va|ósul meg'

olHđG-lłil..ôtbp-s{'!...Lxĺ-ĺd-z l a*. s u. rr.



K.ít.{t Prc'& |dÚ.p
9ototnt 

t *u

|ÚEa

IBudôp6t

t6

:. li.ô, téí, kóz,4|ÉD):

sźm: #22

1086

tet (út. ub. téĹ kóz. eqyéb):

É7

onosftó ĺe|c: t4-142

]é9błóśá9| 6éJcgEé5/ bĺróság| ny||vánbfrátbä
oazofuány sfám:
;"DÄmánÚábk.śétében nem É|eýJns)

'taoĺÉs lo6pont1a (aläpító ok|Bt, ónkománrzat eleEn Egutq9
|rlxil dŕś dáfuml:

ĺ9s. év 05. hó 31. nap

zrcevýá||a|kozás Tu|a'donc/ frfu;iT;Ń;ř.iĘÍ-
ńon.píont sferuezet
setŕn) /É|09ye|eü

ĺeiu-{yllg szamazast omzaq :

szeru 1 Adós2áma. |||. adóäfonośító 
'e|e:

1s73s7Ĺs-242

I EróEEemäE me,rev.'é'!64q8jgl- a. ofefuĺ

|ĺt tőkéle íft):

ĺF^ |ewnás|'oga

0fő

pá|yázó alanya af ÁFA-nak. E e|számolágná| az ÁFA.vô| nóve|t (brutsó) összeg keđ| fioYe|embevételre. g

\ oá|vázó az eEFzeÍÍIsĺEE vá|b|kożói adóĺÚ| sfótó 2oo2. éu xu. (n. 15') bNény hatályä a|á tafuz|k' A]

ĺs.'Jnmiĺsnĺt aiiĺł+a| Gókk€nEE (nétló) ósszég hđ| |l{ye|emb.véElŕe.
tr

trGályá'ó "'ä"y*-FMk, 
de a 9áMżatban meg:|e|ó|t, támogaÉlbd nnanif|rcuotr tewrcnFegex*

róGolabôn fe|méń|t kotséselrc wnauozo'äiJJoäonĺírg ńe. łreE meg. Az e|'fámolásná| äz Árł.n| now|

h;|ÉÁ} óśśżéđ keđt fiove|embevéE|rc

;a"đ ďry;;íFA."Ł j pávázětbôn mcalétó|t. Émogôtásbó| flnanszĺrczots EvéxenFegeK@ Bp6oEoal
ĺ'^""!ä.rř.Jiläi"'ä 'á}'"*JJJ" 

lJoĹ*"ĺĺ Ěc ĺbb meg. E elsŹámo|ásná| af ÁFA né|kü|l (nehó) ó5.2e9 ked tr

GpGobban , pályázó atanya af ÁFA-nak, a pátyáfatban meg'ebtt. támogatásbó| ínanszĺrczoÉ.Ełétenységekkd kôpco|ôtbä|

łinili-r. ti'rotgď* wnautojan.tételes eĺ<u6nĺtéiset á||apĺEä meg a hvonhôtó és ä |€ ném rcńható AF,

.!feqét. Af.|sfámo|ásná| a2 AFA né

tr

. pá|yáfó alěnva ai ÁFA.nak, a Pályázatbän meoJctótt' támogatásbót ffnanśzĺrczott E-vékenFégetkel kapcohtbô

a.m-eńlt rorcćoet.e aanyosítáisa| á||apítJa meí,i.l"uont'"tđ g. 
" 

l" n"m Wnhäó ÁFA össfegét' fu e|száM|áśn.

Lz aránvosítá9 számĺtása|t me

ľ'l

I pá|yáżaE timutató nem rz| |ehetóvé a t€ tM wnhóbó ÁFÁ dszámo|ásáĹ E eb.fám|áśná| a2 ÁFÁ néłko[

nettó) óśsfeo keđ| ngyélembevétdré.
tr

|év:

rÉt.7ň&iiE Ń

ffiEX*proLrbdLľJá6P-ąhEilL|o(.kLr / bF !. l!'



KGÍEtt pm,*.ôđDP . fuírdóbúłffi vótE*tstłtĺdó szÉcHENYlTERV

ffi
!I ia*ľp-

ffiz.ěs soÉn a B6ôsnaz ExoNđl xo .-.-...-- 
ltiió'"tł.*"Ĺpiĺn a uraltáz eľéĺíÉe8 öśsfeálĺtJa ô Íe|úJÍás| munlá|atokmúszä

i;;;;'ü;ä,Üil.]i.ědtk i preptqazaával, és tonzoÍdum| sżeu 6dést kóŁ l köfqyú|

tĺát- brcf6kćt é5 k0b6 
",ote,gt"t -n o"..i,äřżJ"ääi.iiic!s"ŕÍ"J"'"tĺt o nĺi ura.ĺotá ípilijzathoz stükśégs dofuńenEmokät a közós képü9elet össreáuĺtja a

ýá| śforG égyamĺiködestm. ł crczea raúid.si munl.áptot 
" 

liĺwtt",ot. - uul nňíoiň.ĺJ.jjü.-' b:á -u.taĺ.. c!6fe|'i'Mr. 
'áíófódéń 

rćsdege cerc és

aowv*'.Ahom|.otfaten"pur"..rm.Jľdů'j;.ää,öb.'ä.;řň.o:'"i:ľü"ľ'.:ľ-1ľ1i.Ľjj.ĺ*H*Jľ"''H:ľ:'ľll'Łl.ľľ*f*i!ł.jLnagy'lvMs. A tpm|.otfat ánôpob brcm|Ń. ffiban 6 naqrcDo Eu|cE*. " 
*.^'ä:ľil;'ő;;;.;öä;řiliú 

.c;;;te*, ĺ".tĺ. áoic.ĺĺ' e. homlo|aôEzĺnezés,
ä. iíJpvakoht ŕe|hordása 3. h'ósf|g€Elés ÍćĺÉgÚftáÉ' ńgfĺtése 4. hom|o|ąau dírzĺtó .,

tät fe|hor.tá9a 7. hom|okżaü nYílásrárókJavftá9l, śzin.zése: ôz ab|akoklđso ĺĺ.y.nai.-iiá'bi 
'avítása{ô.;ĺ69a. 

szolség szcńu 6eIéĺ.' Af .tékboms naqy'ävítás

ń7 .16ś & MndéráEmú tétéhá!ázät b b|'6 fet'iJ&ásń ké'ü|, a Kw. t"pu*l"rcn, iĚiiiiiä;!;i;'1119q "g1'."1gj:::.:.'ľľ"'.Yjt'ľ:."l.:::l";Hi. ^ "svBko|ätfe|hor.lá9a 7. hom|oEau nýE'aroÍ ra ** ** ...Jń;;loi." 
iiaái"ťu r^*"t nyomwnahn Íó|ba so||y6zM késfo|. H6fulúJĺtás. A fô

Zň;;z;ił; äil;,erárcmú witénáózát b b|'6 fet'ij&ásń kđ|, a Kw. kapueÍ

zeÍkef et a gomba fe.tóztttg. otozb sru jiääiĺł".ĺ' iir"n 
"' 

.gé;.' etĺ*".ie"täij řjr- ooni.nli útĺĺ"aĺ'.a, 6eaogos s'eÍkezeEl*€| ĘyoÜ' Á boításl ńUnkák

fÚltlhr ô pa.péE fa|äk mě!épltését nĺ u1l.liJrc* e p"opuü falat etkésfoÍte uÉn ô.-i"]ĺ!ä"ää.łtiĺ. *-.ĺli plĺĺĹn.r t"ĺ készĺ.Ęn|. ł Úl Etós'eÍkeuet kélĺ||óśŹélđ

'en 
fri996żt6 miiws uĺé'. kozép és apszä.eiliä ä.ĺiiiäJ"itĺÁĺ rĺuraurr ĺ".a" u*i.äi"iŕ .i*vtĺ'*| Ía teb6szĹ]*4L A Et6szerkąeh |éceés homyo|t *éÍépfedés és

đm-shotäny|emezb6|kć5z6ltśzegév*.Atéńényfcletm€oközéütéiércEtó|dEĽ1;!iíÍři5.řřj{"1*rŁ3s*;ľł*ľ'*n*m*nlff:ffitf3l'äHÍľ;ľ

oLHúu.t-WJd.frP-tl.Ed|L|o{-td-2 / 1É| í. l..



Keňe|t Pń'ek .ó&p . runkdóbóvÍ6 váEEłabnlt#ó ff szÉcHeľvrrenv

ffiEĺgĺgryoLhď-W-úda.s]|.v2.đ-p|.Ej / Hĺýĺ. Ú 5.

1994. év 03. hó 20. nap

pá|yázó a|anya a2 ÁFA.nak. Áż dszámo|ásnát az ÁFA-vô| növelt (bruttó) ó5sze9 keÍü| frqye|emb€vételŕe.

levonáslJoga a

oá|vázó az eqvszerĺisĺtefr vátta|kozó| adóíó| 9zó|ó 2oo2. év| xuE. (xt. 15.) töruény hatá|Ya a|á tafuz|k.

I'ĺ.oiĺ.nĺl aíÁrĺ-va| csökkenEtt (nettó) összeg kerÍil ff gye|embevétélíe.

@- megJe|ölt, támogätásból Í|nanszírofofr tevékeny

JÁálatuan ĺeimqo|t kö|tségđre vonatko;óan adótevońáí 
'o9 

neń |||etl ńe9' ł elszámo|áśná| äf

äEiiá ą-Árĺ+ł' a pá|yázatban meq'é|ö|t, támogatásbó| nnansaŕofoE tevexenys

.TJ|ä"".# *;ilá;ät ".íłi"iJá" 
iaĺ""änási log |ueu meg' Áz etśfámo|ásnál är ÁFA

pátyázó a|anya az ÁFA-nak, a Pátyáuatban megje|ött, támogatásbó|. ffnansfirozofr teveÍenyse!
ý^|+.A^dŕ6 !^^^żkô,Áen Étdeś-;|kotönĺtésset á||apĺtla ńe9 a |evonható éś a |e

E|mqü|t köĺtséqé|ŕe vonatkozóan tételeś e|ko|önĺtéssd á||ap|tja ńe9 a |evor

o.*óli. Äz 
"ii'í."reśná| 

af ÁFA nélko|l (nettó) össfeg kefti| ĺlgyelembevételre.

i-pĺtva'"o"n mrg'elölt' táńogatás9ót l":i:'ĺ:9'1T
'álváfó 

a|anya af AFA-mk' a páIYóza@an meg,qolt' B|nugct
Eo|etban fdmedl|t köttségerrc arányosItá!äär"pĺtÉ-"g 

" 
l."on-h"tó é'"." t" *. 

"9ľitó'|F|-11T:*:
"i 

iJnýo"ĺtĺí Írámĺtá;a|t me||éketn| kel|. A kö|tségek ebben au setben óf

|tyázau rútmutató nem Ezt t.het6vé a l. nem vmható ÁFA e|számo|ását. Az đsfáńo|ásná af ÁFA né|kÚ||



Kerelt pb'Gkt adatläP . funkdóbóvÍtó váľośrc}.b||ltádó szÉcHENnTERV

konzordum| tag az e|őkésfĺtés során a táÉsház |akó|va| közösen k|a|akíbfu a műszíkl pÍogcmot, megv|btásÉ keri!|Ek a pá|vázät keÉtébđ twezeE ŕeladätok, äme|Yeket a

'zgyűtéś'óváha9yoE.Aĺárasĺázeqvoam-lr-ió.dTt.apro.lettgi"..ĺval,e.ton,o*lu.iii"äoaLikti1ii.ozqYĺlé5lĺontésetaĺapíánasnázunké|atokmijszak|dokumenteciĺ1ĺt,teriäřJiä'i;i'i6;".ki...ók"'t";"':.Ť.:Iľ!.=1tljľ]é:,-;łi:ĺ*:ľ,:ľ;l,j*".:ľlľ,iľ"l'li,".řľľŕj11ffľ.ľ-:äľs:l!1T1k mfiszak| dokUmenEdolal' teNe@x{6 ruls ...*-.*:kł;;k;ióveiteđi.l 
er,ilĺtĺs teŕetében az a|ább| munkákra kr.Ú| sor: t) Ut@i hom|okz.

isszĺiĺĺĺtJa a prcJettgazáávď szoros egyoümúködésben. A Hąétt fe|újításl mun

A hom|okat É|titetérôt 
" 

meglEuo vatolailitá;Jiđň'it.ol, e, 
" -"guíĺ.a" *o"äšil" ľ'*ioäiu'e.""l. 

'"gcre|óen 
atapväkoiat és szĺnvako|at készli|- A hom|ok'at|

-ók fe|úJĺtára, Passżĺtása, mázotasa tml łv.égiésrc. z1 rólejárau tapu *e..g.. a m-.tiJ"đ i"p" i"rl". -.ĺl" l.ĺ.zot e|,.aletenteq|he hďon|ó as.z|mńetľlkus &ivlte|ben'

oskla|akítássat'Af6kapuo".elenaub"eiiř:ffä]ii9;;.;'u'i!{11r-".1"l"ĺg;;iiiiżtoĺĹiúJĺtas:áerépĺeaésteuontásräkeÍü|.ateÜ6t
eeiejJuel egvĺn. Ú.' ií6zd62káfatď épltünk. A bádogos szelkqetek ceÍéÉ kero|nek.

tá6asház,ńIntkonzoÍdum|bqfe|e|ösapr'ettkertébenvá||a|t-E|adatok.teUesĺtéséé.t,vätam|ntapátYázatban-vá||a|te9vébköEtezeEségekte|J6(tééÉ.A|akókmďleE
tajdonoskéntaprolektgazoaisszerepetvátliiluoin,ĺoqy"p,oJ"h.*ĺ..aĺ't*i'äíu-t-'iJię.nnŕmĺĺlaosatoan,mIndaEnnbŕtás||d
oJekt9azdaakonfoíclumla9otłĺvelaszi!.il-:řIiii;J.ä.ďŕ.i;!':-,Ľ':::l*:ĺil.ľľ*j:ľ'd"l"::"ľrjľj,:ľ'"",jľŕä:[li1'.ä*:"á:"#ĽiT:i

:jjfć:l1ĺ,"":.tf:ä,H:ltäŕJ;.iiääiľ;i.á;ä;iř;;.ń;1,l.j'1iôli,i.:.v9"pĺyĺĺzau.tĺńooiusoĺÍés2ĺ.gsÉ|úJ{tásÍafo9soŕkeri!ln|.a'övöbe
(, az egyes beavatkozásokat Hdatosan é;iňä. ĺ,."i"aňeńv"t ęnnt"ńását regĺti.továbbá az a ńaĺmadik łlváĺasztás| śfempont, ańe|y szeńńt lénye96, hogy az epu|

köfe|ébenhe|yekedJenekel(r,rátyĺstcĺ,ieĚi''řJ,rll""iiiĺ"''r"d'*"t"'"Ĺĺ'oĚiuáJioránmĺreľnoĺtonrnablt|tádóstevékenvsége
I tómb). A városÍé.z épotetáttomĺnyĺnał äiiilłíJä;äň-"łjĺ.á.:'.!:l'::ľi'*.":::ľ'ľľ::1":ĺl'T j:ĺ:1].l."i*äĺÍ'iľiíĺäć.ľ.ixl;ľ:il"'ľ i"Hľ"-*ómb). A városÍész épü|eE||ońanyanax 6 roz '*"'** *..;iä;i.k"|]" 

iJŕĺ-toioi.eq"k|.g ol|ó több év6 egiyoftmúködés lehetővé ts', hogy a
.!oi.n1a"nto."n;uuĺt1aazęredńényetme9ődésénekléhetósé9ét.Á-köfösképv-ke|eEetr.d,:':::::':.11".:?::ľ'í"':ii:ä;i;6.ľ.l;ää;;.;|ĺ;;;kö;;|;;";
Neoved Píoqram k|egésfĺtószoft tevékqységél álb| 

'ävut'ton 

a lakóko,o..eg, qv".u;l;iá;uk'ł energlatatĺ-tonysĺggl| öśśzefüggô tsmeretek, Jävuuon a közb|żonśág, .

' 
.ilntén ľ'o-.'áje.lnlk az eíedńényék hosśzti távú fennbrthatóśágához.

ffiffi
!E#ffiffioLrbď.l4ľ-dd4Ją|'EB.]o.t-M-2 / ĺ|t& dŕ 5.



Kemtt pre'ek *bp - Funkdóbóvĺt6 Yárc.rłdl||ádó

s szÉcHeHvĺenv

Hffiffi
EiEHffi

Kersłede|m| és szolgáĺbtó Kft.

1995. év 12. hó 19' nap

pátyázó a|anya az ÁFA-nak' Az e|sfámo|ásná| az ÁFA.va| nóve|t (bruttó) öśszeg keÍü| ngyelembevételre.

|evonási 

'o€a 

a
ogatott prcJekttel

pátyázó äf egyszeŕüsÍtď vá||alkożó| adóró| szó|ó 2oo2. év| xuu. (xI. 15.) töNény hatá|ya alá tařtoz|k.

;Źámotásná| a' ÁFA.val 6ökkentett (neüó) összeg keÍii| ffgyelembevéte|íe.

páyá.ó a|ďlyŃ7FA{ak, de a pá|yázatban meg'e|ö|t, támogatásbó| finanszírozofr
feĺńeŕütt kőttsége|ŕe vonatkozóan ädótevonási Jog nem |llet| meg. Az e|számo|áśná| af

;áyá'ó "'""ya "' 
ÁFAfik, Đ pályáatban meg'e|ó|t, támogatásból ffnan9zírozott tevékenys

;oiatban íetmerÍitt łö|bége|rc voÉtkozóan adólevonáś| 

'o9 
ĺ||etl meg. Af e|számolásná| äz ÁFA

pá|yázó atanya az ÁFA-nak. a pá|yáatban meq|e|ölt, támogatálbó| ffnansfírofofr tevékenysćg

Loiatuan fetmero|t kö|Eégeir. vońa*ofóan tétets e|kil|ónítésse| á|lapĺBa meg ä levonható és a |e

'niiĺ 
Áił osszeget' Á2 e|śfámolásná| az ÁFA né 1':.: 

.

a|änya az ÁFA-nak. a pátyáatban meo'|e|ött, tánogaHsbó| finaBzĺrozoÉ .tevéłenységel
ńłń".gtt tölsĺgaŕ.rányosĺtássat álIapĺqámeg a levonható és a te nem vonható ÁFA összegét.

úhuEtó nem t6.| |eh€t6vé e |e nem vonható ÁFA dsámo|ását. Az dsfámotásná| az ÁFA nélkot|

oLhmŁWldłtrpJoą]Fvd{;nLlÉ'z / ü$ía t.r 9.
Llz



x|Gmh po'lkt.d.ttłp. fu nkdóbóvft6 váóft't.b||lt.dó

$ szÉcĺeľvlľenv

táEasház,m|ntkonzorciUmlboEte|ősaprJektkeíeté!envá||áltŕe|adatoktetisítésééń,vätam|ntapálYázôtban-vá||attégvébköteteett5é9ekte|Jesĺtéŕ.A
tajdonosként a ProjeKgazdB .s széľépet vä.t;i;'ba;' ń;qy a prc'ekt soľán etéŕ erdmények mind a fenMrtás| |dószakban' ńlnd a fenntartáś| |dószakot köv€t6en fennmaÍad'anak

'olektqazdaakonzodumtuqokk!vá|asztásaiołntó*tái"ti"ŕu,ĺogyo|yantäkóközös;égekkeÚDenekbeteapr9ramb'a,ame|yekkivá|asftásátazép0letfe|ú'i
iŁ.áiĺ:l.Ľ1$i:::.#ä'f'T':iľáł:iľ]Íi'",T l[]lľ"1'.ĺ'tllll lTá;"'ľ:T:ä{ł:iää'.'ä".i.;ääü:fŕä;řä* cúiúi." ĺog .oiterri|nl ja 

'óv6ben-|s 

fdatosan

t. az e'yeś beavatłozásokat bdatosan ép;;-fei:; ;aňJńŕĹ ŕańffiását Ĺgĺtl.tovĺuĺá az ä hämadlk k|vátasztás| szempont. amely szerint lénye9es, hogy aŹ épti|étek

köze|ébenh.tyéfkedJenekeĺ(MátYáśtéŕ,';JĚirtĺ.j'iň"w"ill""it"a1enekazc-|óz6otemeksoránmáre||ndÍtottŕe
ňň;;;il-.;é;;źp.lil*łĺ;;{ľryi{1i5|;.i{j|{ĺ!:"':*ĺľ'"'-':ľ..t.:lĽĽ..it;*."1ŁnJf;ľnľ::élTljiľ',."äĺĺ:"Eäi#iiĺľći!řliŁi[:l:i"5;ľ"*.
:il:i i.i:xů.ň;Jff."?ä'j.lä..ĺäiii!ři"go-ésének |ehetőségét. A kozos tépvlseĹnólte|. a t;ŕóközósségekke|-zaj|ó több évs €gyÍifműködés lehetóvé tes'|' hogy a

Negyed Prcgram k|e9ésflt6 sfoft bvétsysége| álb| '|avuuon a |akóközóśség, gYaÉpodjanakaz energ|ahatékonysággô| összeńüggó |smeretek, Javuuon a közb|ztonság. ame|yek

n silntén tlozzĺ1áru|nlk aż wdmények hosszú távú fénntadhatóságáhof.

konzoŕdum|tagaze|6készítéssoÍánatáGasház|akóIvä|köf6senklatäkítottaaműszlk|píogÍamot,megv|EtásÉlgti|bkapátyáatkeŕetébenteíiezéttfe|adatok.imyeketa
izgyo|ésJóváha9yoE.Arerasnaze9yĺttäriioJll.'ip.ol"łtgiiae"a,eskonzoĺctumlszeäód.Źs.t.łó.t.týz'9y'1!Ťtd9lľ:*1ľŁá:".ľľ::ľ:11*ľ::Ľ.:::ĺľ.*

ř"ťH.ł:"'""ffi;lui].n!iiůj.ťllłilääĺ" ĺost .zátenőtei uon ue. Af etőkés!ítéśĺ köttségek fed'úetét a ház b|tosítof' A pá|yázaboz sz0kség6 dokumentumokat a közös

|etö5szeát|ĺtjaapro,6kt9azdáva|szorosfoiiĺioJJiu!i.Áclĺlĺúiłgetéuenazaláuo|munkákEkeri1|sor:1)Ut@|homĺokzatfelúJ
eltávo|ításEkerÍi|,mé|ya|apozá5tkóvetóenkétrétegtihomlokzatfestésva|ósutmet.łttlzŕalath65z|gete|és5et|áuukel.:fjnvako|aü-|9uäi:ľ".iJff'':"đ.äľää.;J:äHi;"";.a;.-ä;żöi#ii;äj.;;ü;ň",

KéményfetÚlĺtás:ezenbe|ĺĺatéményc;eteitetősíła|áv-isszabon6uk,v|ssfaépítJük,új-kéményfedkövetiżtÓn
úlítása:afe9ysszintekenaf!99öfIyosókszeÍkefetlfelújítá5ava|ósulme9,-ac|ső'tŕ*otatréie9etmeqbontJukésôtaÉóaoéĺvázataqgóf|yosókodátokk

Jie|ótetet eapadék-viz e|len sz|getdJúk, és fôgyá||ó burkolatta| |átluk el

f;ffiEis*woLłhmď!-]WJúńP-q.']hilnd.t:x|Łbdj / ĺlŕyĺó t.r 9.
2tz



Keffi pre'.K ađadap - FunkdóbđvÍt6 vátođáôb|l|tádó

$ szÉcHsľvrĺrnv

E'**m

1993' év 11. hó 24. nap

pátyázó a|anya az ÁFA-nak. Áf e|sfámo|ásnát az ÁFA-vat nóve|t (bďtó) ósszeg kerÍl| figyelembevéte|Íe.

levonásl loga a

pátYáfó az egyszenisített vát|ôtkozó| adóľó| sfótó 2oo2. év| xuu. (xI. 15.) tóryény hatá|ya aIá tafrozik.

;zámo|ásnál az ÁFA{a| Gókk.ntett (neEó) ósszeg keríi| ff9ye|embevéte|rc.

pátyá'ó 
"|""vil' 

rFA{ák, de a pá|yázatban meg'elö|t, támogatásbó| flnanszírczofr-é.í*ř.i. 
ttjIüegá. 

"on"ito'ĺun 
adó|evoňás| Jog neđl||eľ meg. Az e|számo|ásná| az

.'""W;' ÁF^*t á pá|yáatban meg,elótt, támogatáśból finanszírozofr tevékenys

ňiil.'T kö|üéielt vo'latiozoan adó|eŕónás| lo9 ĺtđl meg' lz e|sżámo|ásná| af ÁFA

pályázó a|anya az ÁFA*k, a pátyázatban megjetölt' támogatásból finanslrofott tevétenysé4e

'L--łitu"n 
crń'"'ĺt ko|ségelie vońatio-zóan tétetB elk0|önĺtésset á||apĺt'a meg a |evonható éE a |e I

lható ÁFA ösŚzegét. 
^r 

dŹámo|ásná| az AFA né '.

oá|vázó a|anvô az ÁFA.mk, a pá|yáatban meg,eló|t' támogatásbó| finanszÍrozott Eték6ysé9el

'äii]i]." 
i.iiň".ol. 1oi[đaż uiĺnio.itĺ''"r á||apĺtJa mcgL a tevonĺató és a |e nem vonható ÁFA ösśfegét'

pá|yázat| útmubtó Ém bfl |ehet6vé a |e nem vonható ÁFA e|sámotását. Áf dEáfu|ásná| äż ÁFA né|ko||

|elÍó) lsszeo keÍo| ngye|mbevéte|re.

o1.']H.dł-ĺry-drtbpJĘlÉĹ|o{-M-2 / ĺ.v& !& tŁ
ttz



líGńďt Prlctt.d.bp. 9 szÉcnenvrreęv

táEasház,mintkonzorcjUm|tagÉtetősapEj"T.!9*:9Tl"il1Ľ'ľ|1,-1ľi,l*ľ.ľf-é.éľ,:ľľľľl"-11i1Tľ"'j.:ĺľll,#'ji"5.j"Jtfľ.ĺ1iiJ*''TJ:ľŕf*iä"';i:ľ"*ä*.*
liil;j;řtgä; ř'.;;;;ň. "!iiiuui", 

ľ'"gv 
" 

ńiekt során.e|éń-ercdménvek mlnd ä Ennbŕás| |d6sfakban, m|nd a Ŕnnteűśl |döśzôkot kÖvetoen Íennmarao]anax.

a konzorc|um| táqok kivál8ztása során törckedeE äm, hogy otyan |akóköfösségek.kerti|'enek be|e a prcgrambä, amelyek ł|vá|asztását az épü|etfe|újítás műszôk|

iégen tú| az elókész|teség ĺoralslnĺoroti};á;;äjiĚffił;;;;äiól;iľ:ľ'.'ĺ:ltlŁl1ĺľ"".9:..1ľ:l:Ť^1-*:."j"llŤ-.::.H..ľJj""ľ::| ;"1'"Yt}i:l.ŕ"*-
l::ľä,ŕ: ;::i:f;:5ři.:"tr"?"ffi'd;ü"Äľ.ŕ;ä;jí;;řánřňĺi-ř'i"ďii*ĺlua * ä hamad|k klv.|asztás| sfeńpont, améty szerint lényegs, hogy af épú|étek

köfe|ébenhe|yekedJenetc|(ĺátyástér'řJIki'tg'j,lĺ"w"iň"-k"dj.n"k"'"T6'ôot;;J;;ŕnmáre|indÍtottrehab|||táclóstevékenyśé9
tömb).Aváíosrészépt|etĺltomanyanaľdii;f#J'.ł.:.äF;ř#i1!íľ;:};ľlé9;ľ:j:ľýľľľ:*ĺľl::ľ''ľll.^:"}"..:::..';iiTć.[iä;
::Ľii":T.1Hi':f:;.""ääf"ňňää"ŕl"ľ'"ioitóet.lio.osłepvlselettĚiła,aljŕóközössé9ekke|za'|ótöbbéveśegyilttm|]kd
Negyed ProgÍam k|egászlto szon rcv*ovs-Ěöei ĺGF;"''ľ.". ľĺ:'o*eg, dv-"pJi"ń"ŕaz tneĺglahatéĺonyságga| 6ssfeÍü9gő |smeretek, 'lavuuon a közb|ztonság, ame|yek

iil,nten noźzĺiĺruln-ał aŹ eEdménye& hosszú távú íennbÍthatóságához.

o1-]hmhJw-dru!9]@GJ.6bL|đ-id'z / it.ôíĺś t.Í 1z

ffi
E#ffiffi"

9 863 000 ft
1 393 000 R
1 /t21 0oo R

5 031 000 Ft

konzorouńi E9 äz e|6készítés során ä táGasháf takó|va| köfösen ł|a|akíbfu a mű'zik| progŕamot, regv|EtásG keđ|tek a pályázôt keretében twąefr fe|adatok. amdyelet a

'f9vútés'óváha9yoE'Aĺarasnĺzegyouäo.iä.ŕ"p..Jřkt,"idi'J'é"t"*o*u.í"i"áĺ-ok-t.l.oi.-i:1..ľ1Ť':::*ľj"1'':tl",:"^Yľ,j..]ji:i"t"'*"I'.,łl"''"li[;l"l1-ľ'.iáä.,íá:,:ĺääää:;f';'ää-#,"r.;;;;;ääiZiiitĺĺ ŕolúeq* Íedá;etét a házb|żosĺto

eletö5sfeátĺít'aapľoJekt9azdávďszorsůńtt'otooe.u"n.ĺcĺĺ'ĺtĺśkeretéhena;alábblm-unkákÉkeíülsor:AkapUbe'árattótJobbra
bottozaE átíepedt, a repedés lanya meról-eg;n is |efe|é e|mofduit. A ez.l ĺzlcuravĹég terct hatáoló-valamennyl teheńoídó brtószerkezete káÍosodott, a tég|ap|||érek

eDedtek,ettÜńek.AzoztethetYlsé9,'..*1.*đřiJ'iJlžiie!'l|iřšiä.*."iłii9ilJti.äiżrlnJt"'"uek"'::9.:ľ:|::ľ.1Ľľ]ĺi:ij:ľ::.lľJ:::ll'Eli"l.:.fiT#iiä'jřiäi.:i"?ä;ää;ä Ěrú|,.ĺs j megusĺtást tovet6;n a hom|okfat! teNnek.me9fe|e|6en a|apvało|at és sfínvako|at késfü|. A kapu megrongá|t'

|.6e.éleszoksé9s,kapuzaľĺetplteseniliiiäli"t..iläilä-ĺ]iĺtĺ.ĺ'i."*ieü"nu."lituiň.u.*it.ĺl::ľ::Ił.ľ:.*.tokatfe|úJítáśa.Ahom
:"ŕ'."äř!:,.:"-1äj:ä:í':ffi#; ď"ř; ü*étug.i t'ońior."tĺLta. ua|ósul meo. A tüzfatat h6śzl9etdésse| |átluk e|.



Klemett pro'eK äđauap - FunkdóbóvÍt6 várcsehab|lľtádó Ť 
szÉcHeľnTcnv

1995. év 12.hó 15' nap

pá|Yázó a|anya af ÁFA-nak' Af e|számolásnát az ÁFA-va| növe|t (bruftó) ósszeg k€Ít]| firye|emb€véte|re.

|evonás| 

'oga 

a

Dá|vázó af eqvýenÍsített vá||a|kofó| adóŕót szó|ó 2oo2' évl xuĺ. (xI. 15.) tóNény hatá|ya a|á tartoflk.

í'il;ř;ł ;;.FÁ*"l cl'kkentett (nettó) összeo kerü| fi 9yé|embevéte|rc.

M;-FFMa'.. d* pátyáatban meg,e|ö|t, támogatásból ffnansfirożoE.teveKeny

äi1i"ii.?äijääJl." "onuitÉoin 
adótevoiásl 1ó9 ne. ĺteu m€g. Az dsfámolásná| aŹ

.|"^J.h*-;;.FFH'"k' " 
páyá'atban meole|ö|t, támoqatásbó| .flnansŹĺrczoE 

tevekenys

l fetńeíElt kö|tséqéire voMtkozoan uoor"ňn]ii.loq t||e.ü meg. Af e|ýámo|ásná| aŹ ÁFA

pá|yázó a|anya ôŹ ÁFA-nak, a pályázatban megje|ött' támogätásbó|. ńnansżIrofofr tevékenyseg

'6ďatban 
ŕélmeÍů|t kó|Bége|re vonattoza; tétele;;t&o|.öníté5śe| á||apĺt1a me' e |evonható és a |e

uséełet. ł ers'ámotĺsná| az ÁFA né

pátyázó atanyô u ÁFA{äk, a pátyázatbän megÚelö|t, támogatÁbó| finansŹĺrezott bvékenysége*

śďatban felmeríilt kötseqelre aęnyoslęjlJäl"piúíńĹg 
" 

le"on-l'"to é5 a |e neń v6ható ÁFA összegét.

|ámo|áśná| az arányosĺtás számĺtása|t me

útmubtó nem teszl tehet6vé a le neń vonható ÁFA elśŹámo|ását. Af dgzĺmo|ásná| äu ÁFA né|koĺ|

ii*-
.ri

rffitE;mgiwoLhil|t-W-.đ.b9 ąlryeuo{)'dJ / ĺ{ĺYl6 ér rx



Kterelt PrcJ€kt ädattap. Fun|dós6vÍt6 váÉsł|'t'ĺłládó s szÉcľeľvlľenv

táEasház'm|ntkonŹor|umlE9ŕe|e|69aproJektkeretébenvá||a|tfe|adatokěues|tésééń,vatôm|ntapátyázapan-vá|a|te9yébköte|ezeEségekteje5ĺtésééf.A
||ôJdono5kéntaprjektg".o"ĺ.,."."p"t"äiiíi-tĺ"n,ĺoqvup.'"ttsoránelénerJläv."i..ńJ"ci'"1".1l
oĺektoafdaakonzordum|bqokk|vá|asztása5orántöíékedettaŕa,hogvolv"n'u*óii';lj9"k'i".üUT"]1.Ł".|,".?Jl"-,.:Tl1?,.::ťĽ:ĽY1ľ:::1111'":daakonzoEum|EqoKK|va|aszE5a5orđn.o.'..."-.".-".-:ä'Ji-p_ivíj'"utJ.i'ogátá.

ň.łä""Ei"i 
"lĺlĚ'zĺteBég 

foka ls |ndoko|t. A ház eréjéhą méíten €ddig lŚ' és .

az *yes beavatkozásolat tudatosan epluä' ĺ'.J.liňeÍv!t Á""únĺsĺt iegitĺ-młĺÚue 
"z " 

ńaŕmad|k k|vá|aśztásI szempont, ôńety szer|nt lényeoes, hooy az épĺileEk

ôLö|/M4h';.}ářtélAłirđr\[|éfeils2kédĺenekôf.|ózőíj;i!tsoánma.eĺnoĺtottÉhab|tIdóstevékel;:'ľf"*"ŕ::[:í*:lx\l".Í:ĺä:E:T"i:x.f:ffiÍHiäi";i;;:'ŕ:6ÜĹňa;;ránmárel|ndítottÉha
i tömb)' A várcsrész épo|etá||omĺnyĺnar éi ku,ieĺĺíát iena.,e,enel ńegĺiĺtáę te.o-tJiea;és ai egyes 0temct által időbeí' |s koherens rcndszeń képeznek, ame|y a fnntańás

.4.4h!ń rolanła.ôn i:|lH' á' ér.dménvéŁ medőżésének tehet6séqét' A közös képvi;tefréLta, . latoto'ossélekie| zäjtó több évs együftmüködés |ehet6vć tesf|' hogy ä
iau"ĺ Ja"nto'"n 

'"uĺtja 

az ercdńények megőżésének tehet6ségét' A közös képvlselefrekkd, ä |ako*ozossegekKe| zaJlo to'u cv* ÉqYu

Negyed Progŕań k|egé.zĺto szon teuetenviäii!ř;iř;"'q"!"ýłlio*Jg,óv".i"ł;;ŕaz eneŕg|ahaté.konysáqolt összefüooćj |Śmeíetek. 

'avu|jon 

a közbi*onság. ame|yek

r sínten to-zza1árulnlk af eredményék hosszti távú fenntartäatóságához.

oLht.}]lv-dňpją|.6bL|o{.hdj / ĺ.bre t.r 1l. lEľ*m

3 218 218 R

konzoÍc|um|b9.ze|őkészĺté5soránatáÉa5ház|akóiva|közös.nk|a|akítobamĺiszĺkipío9Émot,me9Ý|buisíakerti|tekapá|yázatkeíetéb6terezettlädato
izgyútésJóváhagYott.Arárasĺaze9yĺnmđioJlkaprJektgazdával,ĺstonzorumiszeáooLtköt.Ak-rzqy'jtésIdónté5eka.ap'ánatáFasháze|készĺtteHösszeá
unká|atokńüszakidoku.entáoó1at,t"-ott"te.iutłs,äłenotetu*o".łao'lž''itäĺ.oli'eo*.ľ'i."":ĺ,"":j:^'ľľ;j'.lŁ:ľĺľ''1Tii."Ť:1..T-..:

[ľ:äi;li".:Tff"läää",lł:l;ffiJäfi.iäři.1'.ijiliTäiułř!.r.*ijo"" * áĺtÁi *i,nkákr. keńi| soí: A fe|úlítás k@tében az ô|ább| m'nkákía keíül 5or: 1) Ut@l

fe|úJítása. A väko|ät |eue.ese ĺs .i.;.avatoti.Jä;:;;iö;j;;;ü;ńiĺ,ľĺiľ:: :il* ĺĺ***:g.:":"-*1ľ:.':';ľf'#:.:..:!"ľ.Ł1..triil[:lľ.:ľ.fiĺl!1i'lĺillim|okzätHÚJiEsa.Avätotät|eveÍsee5qrévcxo|d5đ,éPo|.o||'9Á'.*.***.ä"*;;"ĚJ"ti-ż,ut"rn"ř-e9feleł6enkerĺi|nekv|ssfaépĺtÉ.
(éményfet'jiítás: a kéńények tet6sík felettl résfclnek bontása va|óśu| meg. A kém(

uu|épÜletsfáínyonôrt6hé'aŹat(6eíépfedés)6eŕé'e,tet6|écezé5,ul"gvun.łlÉi!i.JÄ".-Ěi.iiĺtii.azép!|ete|kromosm



Ktemett pľo'ekt adattap. fu nkdób6vĺt6 vá'ośéhabll|tádó Q szÉcner.rvrľEnv

Hffi
Elgĺ#'oLhmł-W-je9-ąl.vBtsLffi.]M-z / uł.ś EÍ 1ą

':-
'ř'r.

ďarcÉzaq

I

tÄ!

:|sŕatu |(fr. Hämónta TáÉsházkezd6 lÍoda

sćo:

ś ]óŹsef utGfu ' köf.

lľánvitósfám:

címe:
odás| foímakód:
ányzat| töasszá-a. 

-

na' ll|. adóázonosító le|e:
Ikä| sfáńa í17 ieqyű):

9z tásasház
em Íe|evánś
8880420-1-42
anan4r0 6a20 692 01

:égbĺ.óság| bejegyzés/ bÍíóságl nyi|vántartásba véte|/vá||a|kozó|

oazolvánv śzáma:-önkormánvfatok 
esetében nem releváns)

nlaszámai 11708001-20045427

oottás ĺa6pont1a (a|apĺtó oklrat. önkormányfat seten |egurc|s

Ieku|ó o|és dátuma)i
1996. év 02. hó 01. nap

feruezewáI|aIkozás
utaidonosa/aIapítól

a|aPító/ rta'don| hányad (6Á):

ŕe|ügye|éti śuáÍńazás| oÉfág:
s2eď 1 Á/Á<'áńä |t| edóazonosítóĺe|e:

Ĺ7,56oÄ
MaqyafuÉfá9

non-profft sfeNefet Ls7357 Ĺs-24z
7. Non-profi t szeNezet á||ańháztartáffi

' 
TEAoR sfáma és meqnévefese ( 6820 salát b|aldonú bére|t inpadan béfu@ąffi

|étszáńa (fó): 0fó

{FA |évonás| ,oga ô

Ą pátyáżó a|ańya äz ÁFA-nak. Az e|sfámolásná| az ÁFA-va| növett (bruttó) öŚsŹeg kerül flgye|.mbévéte|re. a

\ tá|yázó af eqysferĹĺs|teE vá||atkozó| adóró| szó|ó 2oo2. év| xuu. (xl. 15.) töruény hatá|ya a|á tärtozlk. A
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z5|bárstómb).AváńsIészépĺletérIorivin]*dňňíä;;'d;;;.é^"ĺ;*ĺlľ.J'.ľ'l!ilľlĺŚ:'"1'".,Jľ-:l:1*ĺľ]:1,.''^Tl'^:"ľ*#}'iíf.1n,'.ĺ""l!'ĺ;Ĺ

lľ'?;i'11ůTäi"T'i:J#i';Tňäää;řiiä;.Ł;-.ň;;ie1Ĺ"r"tÉii"ĺ."r".ŕoľ.Ť."Í:,:^|ĺ::"]lĺ::::.:Y:^-*J.":ľ:ľ1*,i:::T"'1'.f]l'"::f.
NegyedProgramkie9észĺtószottevé*enyiř!äiž.íĚjli]""rili-iř"riko'o'.ĺg,í"."poJiin"ĺu'"n"

słnten noizĺ'enĺnlr az eÍedmények hosszú távú fenntafrhatóságához.

'ĺt:

,*t,t
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szÉcHuľvlrenv

Enn
ě|eK gł. lclý'||4

ffi @

tl

öfép-MagyärcÉzág

'd'đ

út- ut.a. téí, tóz, eeyéb):

ánEt| töÉýáma:
E' ||l. adó.zonosĺtó lé|e:

ŕeleváns
5841-1-42
sel m32 692 01

:égbĺíóság| béJegryzés/ bírósági nyltvántaŔásba vétc|/vá|la|kozói

cazolvány száma:-ónkormánEatok 
eśetében nem re|evánś)

\|apírás |d6pon9a (a|apltó okirat,
J.Ü.J^ ň|4ś i{}i'mr\.

1995. év 10. hó 16. nap

Tula!donos/ neve:
a|apÍtó/ tu|aidon| hányad (oÁ):

"lllli'io ł#?*Tľ* .i*ula'donosa/a|apĺtó| oÉfág
t73S7LSZ42

IT6ämĺĺľoĺwzetá||aq!tsĘ!9lq!9l!!y]{

t tókéĺe

ĄFÁ |evonásl 

'oga 

a

\ pályázó ätanya az ÁFA-nak. E e|számo|ásnál az ÁFA-va| növelt (brufró) összeg ker6| nqye|embevéElre.

\Dálvázóazeqyszerűsĺtenvá||a|kofó|adórótszó|ó2oo2.év|xutl.(xI.15.)töNényhatá|yea|átaŕoz|k.A
ĺJ;;;iilł ";,FÁ;"| 

6ókkentefr (nettó) összeg keŕü| fi9ye]embevét.lÍe. u

_me9'eĺó|t,táńogatásbólfinanszĺrożofrtevékenyse9ekke' pá|yáŹó a|anya az AFA-nakl oe a p

"JÁólutt"n 
feímeru|t köttsége|re uon"tko,.óun adótevoňisl 

'o9 

nem Illet| meg. ł .lszámo|ásná| az AFA-va

ö;ett (brufró) óssfeg keđ| ffgYe|embeÝételÍe
n

. páŕá'ó 
"i@e|ött.- 

támogatásbó| fnan.zĺrzott tevékenységekké

|aoGolatban Íelmeľti|t köttsége|re uon"ĺłoioun ađótev;nás|.Jog llteĺ neg. Aż e|számotásná| af ÁFA nélkü|

neŔó.| össz@ kerD| ff qyé|embevéte|É. :
tr

:ámogatofr prc'ekEe
(apBolatban \ pá|yázó a|anyä az ÁFA-nak, ä pá|yázatbań megje|ö|t, támogatásbó|- finänszĺÍozott tevékenységekke

"o.ooi"oun 
E|merü|t kö|tségéire 

'onatĺo'oan 
tételđ;|kti|önĺté5sel ál|apÍtja meg a |evonható é5 a |e neí

'oiňito Álĺ oss.esat. Az e|sfámoHgná af ÁFA né

\ pá|váfó atanya az ÁFAłak, ä pá|yázatban meg'e|ö|t, támbgatásbó| finanslľozott Evékenységekke

ä.,'.iłi.ň""ä.".oiitorsĺqerŕ axnyosiůsJltapiúíńeg a lenoniaĺ é5 a l. nem vonható ÁFA össfegét' A:

lt;fámołásnát az aÍányosÍtáŚ számÍtá$|t me
tr

\ pátYáfatl Útmutató nem tészl |ehet6vé a le nem vonható ÁFA e|sŹámotását. A2 elszámo|ásá| az ÁFA né|kü|i '
neEó) összeg ter{i| ffgye|embevét|rc.

EI

ffi
EiĚffi.ffiĚ*oLtbmt-ĺry-.ôbPtcJđld5t.'ĺrLM.2 / TúB Ú..



lítrh po'Gtt .d.EP . funt(dób6vĺtó váp6'.$abl|ltádó

@ 
szÉcHeľĺĺenv

táEasház' m|nt konzoŕdum| E9 fete|ös a pr'e&t keretében válla|t f|adäbk-tetJ6ĺté5ééÍt, va|amĺnt a Pá|yázatban.vá||a|t egyéb köte|ez.ttséqek teu6íté5ééŔ. A |akók md|ef

|laĺdonośkéntapr'ekt9azda|s9zerepelvłiôĺioo"n,ĺogvup,ol"ktsoráí-e|éf@;;1;;eiäinJirnnŕ",tĺĺlaószakban;m|ndafenn!ars|ldó!zakotkövető
oiettoazdaakônżóriumltaqottlvalaszÉ1isää"ió,iiĚä"tíl-.ä,noýĺyanlaroiiiosłtgekk"Pu"l":b"j9:jľ.::111'-Ľ:lĽlľIĺ]ľ:1i"ĺ:"".":Ł:.:ľ:iTľ'#:".ĺ:T iľ#Jtrf;í";'':-.'-",ĺ:Ĺ".ä1ľľä;l'ó,:i:äJ.#;Häł;liliřřiioJłos* |.""|';nek bele a pregramb.a, ame|yek k|vá|astását az épűletfe|úJus müszak|

'zérűségentú|azetókészĺteré9bkals-lnäo*lit-'ĺl'ii"*ját'".i"ĺ,łeneatlg|s'ĺJ]-;r;Ji.pJ'.vu'"utĺńogitĺ'k, az egiy6 beavatkozásotat u.laamsan epiiä' ĺi-"iú.ĺĺv"l tu*tartását regĺu-bvábbá az ä ńamaatk ttvŻ|asztáÉl szempont, ame|y Žer|nt |ényeges, hogy az épo|etek

kö2etébenhe|yąked'enetet.(Mátyĺster,řjł'Te.j,jiiäi;äiĺt.jiääTJ"1"1;í9'o]i91i9ł'.1ł::ĺ:-"lľ:ľ:ľ::*?j'l.ľ:ĘT:-.j:*ľ..'""}"::Ťľ.,ľj:rJi1i;'"Ťl:;:ľ,.äHi1:T-x'ľ.TěTälifijff":1ft.ä',#t.'i,"#fňä-.iíü';ňiĚi;;é.;; e9yes Üteńek áltaĺ |d6!enls koheren5 rndszef képąnek, ame|y a fenntańás

ásában 

'elentó56 
Javít'a az ďedméńyek meg6Źésének |ehet6ségét. Á'rozos tepvrsetettćllel, a |;ŕóközösségetłel.fa'|ó több évs egyiittmĺIködés lehet{ivé teýi' h09y a

tNeovedPĺoqíamkIeqéŚfĺtőszofEvékeńysé9e|á|tá|'avul'ona|akólo'o'.eq,ov",Jňiii;ik.*."n".gl"ĺ"té.konvsaq9l|összefqq6ĺsńeÍe
cn síntén hoizáJárulnlk äz eľedménYek hosszú távú fenntarthatóságáhoŹ.

affiEä#ffi

konzoÍciumi bg az el6készítés során a táGasház takótvat közösen kĺalakĺtotta a műszĺk| progÉmot, megviEtásÉ keÍÜttek a pátvázat keťetében teNłett fe|adatok, ame|yeket a

.zgyÚ|ésjóváha9yof.Aĺarasnaze9yotm,!roJlr.i|.oiettg"1ĺual,&ron,o-iu.íli"äooLiioi'ĺkŹzgyĺrésioontésekaĺôp'ánatáÍsasház
unká|atokműsakldokumentaaoJat,teĺäá.řJäiirłiiřrżnorJt"o"u.'ł'ag.ti'Jtđtĺ:.ĺ'"lĺ"s::l*.lľ:.|]1::::ľ"1j:álI1'ŁT."j;1:ĺ;Í:"::":ĺiľ""j:;Ľxĺ:t....ká|atok m.ĺsakl dokumentaqolôl, ENąoÍg 6 '- *T;;;iJňil'";iiiä 

t".ol .o'. téméíyfutúlĺtás, hom|ok?atfetúlĺtás.fgq6fo|yo5ó Jävltás és
ii"e"i o.i'"łriuu u prc:ektgaŹ-dáva| sforcs égyottmĺIködéśben' A E|úlĺtás kerctébc

bomos nagyjavĺtás. A kéményÍe|úJĺtás kÚ;té:bLn a réńény'el és ô kéinényláÍda mó;ĺtásának ńUnkál |s meg foqMk töřténnl. A kéménYfejet a sbt|ka||ag |ndoko|t méńétben v|ssza

bonbn|, ÚJía ke|t ŕrlaai, roJd hetysułil ónúJiJtsu"t 
"i|ahl. 

ł te.ĺnviĺro" Javĺti-j iołn a 1áľda a|aH sznĺáľ megerósĺtése szÚkséqs és hoígänyzott papuGal sz|getdt

a|ábakkeđ|nekbeépĺtésr'AJáÍdasŹabványsEÍint|horqanyzofrác-k|'ieru*ĺ"í*ł"niitíg'".l.9ĺ1ttĺ9o.999c.o|nj'.Aze|ektrmo9Javĺ
ipkábe||e|egyoE,a9eĺnrąctétet,tozr]id'"ii.iđtipÉolói"oltiĺpĺtĺ.r.rolas..oia."ĺoíéóütn|éśf.äĺde|ó'vlzettłeklérsíté*szo*s
5okban.Ahom|okzBt|fe|úJĺtásleeéboiiutąaiésudvaÍihomto|catÍ;9*"9ĺ1"r"í.i.-"-.Jľ'.i"i"ľ::'ĺ*ĺľ."::ľlľĺľ"ĺľ,1ll.n1L.Ł"f''.ľ'*i.Ť"1,.ł

i:lí.l.:"'ĺiĽĺ'j".l:J."i.ľ;.-'ää:ľä'ääřJ,ä''".ääiřläÉ..iľüřJťö{:.;Ľ'!,*ł.':::}l::lĺ:*.:''-*"*ĺ:fo|yo;ó,tépc6háfme9
ák Javĺtása sf6kśégs, auegzĺs.e ređ a ŕňu;-uä*ii ĺi"iú."lo"'éJ". a kóÍ|ábk mázolád, a fa|ak festésé és a fflggőÍolYosó sz|oetelése és ú'rabuÍkolásä'

oŁtbmŁWjdeP-đdd.'ĺĺ.]hd-2 / Íet Éř a.



r|érc& PÉ'éR.d.t|.p. funldóMvĺtó váüř{ńĐbu|tádó ffi szÉcnpHYlĺrnv

sdó téÍ 5.

Waffizáo
it

Úb. tér- kóz. wéb):
)8ó

s2ám:

'NoPontwđ 
'9

Pns9rcrv,..e9
tÉl

daD6t

r ||ił lba é.' kóf út

47irlN

'TáÉaŚháf

ozwám
lóeżonosító

1012299

Ż66fusĺo telegýzésl tÍrósági nyi|vántôÍtásbä véte|/vál|a|kofô|

lazolvány ýáńa:
ňńLńńlnwätôk eśetében neń íe|eván5)

)77

ÍäiiEifi 6p""Eä-GÉ'iió-"ki,"t őn kormányzat esetén |equtols

ilakíó Í}l& ďátuma)|
t.993. év 09. hó 14. nap

neve:
Tu|a'donos/ tu|atdonl hánvad (%):

noFprcfft szeNezet
sétén) /fe|ügye|eil

fe|Ügyelet| 

-.-

szeN 1 Adószáma, il|. adóafonosłtó Je|e: Ĺs735?Ĺ5.242

\OR
ú' MÉ|t

|evonásl

\ pá|yáfó alänya az ÁFA-nak. Az dsuámo|áśná| äz ÁFÁ-va| növe|t (bÍuttó) öŚśzeg kerij| fiqye|embevéte.l.e' E

\ oá|vázó az eovszerúsĺteü vát|a|kofó| adóró| sfó|ó 2oo2. év| xLltl. ()í' 15.) töruény hatá|ya a|á Bńof|k. A

is.z]ńolasnel aíÁĺł-va| GökrenteE (nefró) ösś2e9 kerü| ff gyelembevéte|re. tr

Gá'yá'ó "|""y*'-TF^-""k. 
de a Pátyázatban meg'e|ó|t, támogatásbó| finansz|rczoB teve(enysegexí€

"J"iór"tt"n 
ŕeińeíi'tt kö|tsége|re 

'on"tko,ó"n 
aaólevońZst Jog nem ||leu mé9' Af e|sŹámo|ásná| az AFA-yä

'Ä;étt íhíftó\ őss2e kerol Rove|embevételré
tr

. eá|}i@támogatáJbót fmnszĺÍozofr tevékenyséqekke

:eoGolatban feĺmeri]lt kó|šégelÍe vonatŕozóan adótev;nási jog |ĺ|eti meg. Af e|śfámo|ásná| az Árĺ néltol

nefró) összeo kerÍil fr we|embevété|re'

u

áńogatoE prcJekfrel
€p6o|atban \ pályázó a|anya az ÁĺA-nak, a pályázatban meďe|ö|t, támogatásból. ffnansŹĺ.ozos @vékąységekk€

="ooiatb"n fe|meíii|t kö|tségé|re vonatŕozóan téte|s1tkotónĺtéssel ál|apĺtja meq a levonható és a le nen

iolľriio Árĺ os'zeoĺt' lz ets'mlásná| az ÁFA né

o

\ pá|yáfó a|anya az ÁFAłak, a pá|yá'atban megJe|ölt, támogatásbó| finanszlrozoü tevékenységekkć

(aD6o|atban fé|mqiitt kotségere aranyosiässálil"piúí."g a t"uonĺató é5 ä le nem vonható ÁFA ósszegét' A

ĺszámotáśná| az aránYosítás sfámítása|t me

n

\ pályázaü úmubtó nem t6z| lehet6vé a |e nem vmható ÁFA e|száńo|ását. Af đszámotásná| az ÁFA né|kol|

nefró) öś52e9 kerfl ngye|embevéhlÉ.

ń

Úév: tw6t '97 T |dänkeelö K

EHÍ#ffiot-lhilľLw..d$.pFcJ&đ.t.]ff-Mj / Túts dł 5.



KGh.ĺt pr'ctt.d.tt.p - fu nkdóbóvh6 váreśŕnrb||tádó

s szÉcľrxvlľEnv

táEaśház'm|ntkonzordumIE9fele|ösapro'ektkertébová||a|tfe|adatokteu6ĺté5ééń,vatam|ntapáyázatbanvát|a|te9yébkötelefett5égekteuesĺtésééń.A|akókme||e
|ä'donoskéntaproJektgazdalssferepetv;|ĺ;ii-ouin.noqy"p;rktĺoránetéĺtedményekmlndafennhrtásildőszakbaí,m|ndäfnntartáś||d6sfakotkövet
oĺektoazda ä konzoduń| taqok k|vá|asfÉ;; śo.łn tór"*-eĺen aĺn, nogy otyan takóközös;égek keÍiiľenék betc a progÉmb-a, ańdyek k|vá|eftását äz épo|etfe|újítás műszak|

111iii:ľeĽfi:ľ..:,#!T'#T.::l.*ł:ĺ.lfi.iT !ľĺľJľI'!ľ:l :.ä:ä",łäIlJä :',;.ň:'äi";,ä;:i;iů'.
., 

"' "óí". 
uu.'"tl.o.ĺso&at fud;bsan épÍtt É|. k ercdmdyek fđnnbńását.egít|'továbbá af a ńaímad|k k|vá|asŹtásl ýempont' ame|y szeÍĺnt lényégeś, hogy az épü|eEk

köfetébenhelyezke/Jeneke|(Mátyáśtéŕ,ieĺ"'l.rte'l,iii"w"ill*.l."dJenekôzeĺózó0temetsoľánmáíe||ndĺbttrehab|tltádóstevékenysé
f;TTJ!1ľ..,ářöffi;:ľ':]':"'lu:l;;i;ňíé;ääň-ů1ijĺtj.i-rłr"tlr"ó, ĺ. - e9ys iitenek álta| ldő.benls kohe@s rnd5zeŔ képeznek' ame|y a fenntađás

ásában leĺentősen 
'avltJa 

az eĺeonenyer meóoaeJner lerrcosĺget. ĺ łoios tépvlseteněiĺte, a lJiótozosegetkdfa'tó több éves egyofrmüködés |ehetôvé teszi. hogy a

!NeovedPrqramk|eqészítôszoŁnvetenyiĚg;'lĺtallavuljonal.atótofösśé9,óyaľapodjanakazenerg|ahatékon9Neoved PrcqÍam k|eqészítö szoĹEvékenységé| á|ta| 

'avu|jon 

a |akóköfo!
. słntén ĺoi'á1á*lnlt ajôtíríényet ľrosszÚ távú femEnhatóŚágához.

rffi
El#m'

,rt

'ł

az e|6zó t2 h.vi |(sH

tatáŚÉkerii|tekapá|yáfät-keÍetébenteryefeEEladaEk,amqyeketa

Jóváha9yott.ATáÉasháze9yottmotoorrilioJenóiiĺiv"t,ĺston'o'aumrszeäoaléstlut.łt6z9yű|és|döntéśekatap'ánatáEäshá2etké5zĺttetlösszeá||ítjaafelÚjísi
kmúszak|dokUmentádóJát,t!rąőketé5fúłio,,-"l.ért6l.eiuonoe.Áz.ĺókészítés|kö|tsé9ekÍedłetétaházblztoí!lü.l.11v1'.1l.";-l*:f:::*I:ľ:.l.:::i:':j**

;äää;l"řf"ä1'l,řiůiiä.iJj.i.řä."gvottńükódésben.Af.|újításkeretébénäfa|ábbim-unkákrakerü|sor:1)t,t@|hom|okfatfe|Úlĺsa.Aséđ|t,me9|az
łol,""utol"ińíenvótuipĺĺouut.łpĺ*invo-'iil,"i"uliĹot*e.oĺ"iĺtéseketszokség5zerint.|véqt0k.AłábazBdvakďatotJavÍtJuk.AbádossŻe*ezeteket
zitĺi szĺmĺtott ĺ mjteľiq ä t"t6 helará.gt j.,báĺogäJ.át égsiur. úl *sz6atoma-é;|eÍolyó6övek kerülnek beépĺtésé'-2.) Eřlé|Yek fe|újMsa: aż eíkélyek padló és

zatbuíkotatát fe|törJÜk, a|jzatk|e9yen|ĺtôve| a
|nttet6sĺka|áv|sszabonquk,ú1ĺaŕaĺazrrliĺirż.Jnvĺ"ár"p*Ĺe"lt0n*:AEi6fdás'ártéi<osmunlrátavegezzok.4)Gáfhá|ózatÍetúJMÉ:äze|öre9edené
a|apésfe|sfá||óvezetéĺ<eere1eta9azoráii9Ér"tg"iiĺit.Aíá.ret*he|yrálĺĺtár|mu;kákka|e9vütt.5}\/t-;6

or.']lhŁlryJffiP #Jľd{,o.']ilJ!/t.H Ú5.



(lgídt pre'ekt ďeuäp . FunkdóÚvít6 várcśdäb||łláď 9 szÉcľrnvrĺeav

:E

:b.ii|ct íút' uto' tér, köf, ogyób}i

ffi

ádoÍt é5 TáÉ Bt'
'nđ9YaIgIJ.q9

st
Et

(6Íďtttet (út, ut@, tér. köf' egyéb):

1áfszáń:
{e|yräifi számi
)rśEfiók iránvítószám:

a@rc
4.Ĺ6.

3A3

szám:
Étoĺ( Betében

1994. év 04' hó 26. nap

;zeru4evvál|a|kozás
:u|ajdonosa/a|apĺtól
lnon.prcflt sz€Nezet

TulaJdonos/
a|ap|tól

fe|ügye|eti

lia:

it tókéJe
it tókéĺe

éś

7. lr ilÉŹét á||a mháztartáson kívü|

)):

'e|ĺes mU|

\FA |evonás| '|oga a

\ pá|Yázó a|änya az ÁFÁ-nak. ł etszámo|ásnát az ÁFA-va| növélt (bruttó) dsśzeg kerÍil figye|embevételre. B

tr\rá|ýázóafeayśzenjsítefrvá||alkozó|adóró|szótó2002.év|xuu.(){I.15.)töruényhätá|yaa|átartozlk.A
.'i;;;iilł ;;,ÁiÁ-";| cókłentett (ńeEó) ö55Źe9 kerol ńoye|embevételíe.

@e9le|ött,támo9atáśbó|Rnanszírofofrtevékenyse9exke
"J.łl"ioun Éímerü|t kö|tséqeiíe uon"tto.,ó"n aaótevońási 

'o9 
nem |||eti meg. ł e|!fámo|ásná| az AFA-va

|ö;elt Íbrutó) összeq kerÜ| figye|embevétdre

tr

@,. támogatásbó| fnansflrozoE tevékenYségekké

:äocso|atban fe|meríi|t kó|tsé'dŕe uon"ĺioiJií"aĺr"uäná5l 
'og 

|ltei| meg. Áz e|suámo|ásná| az ÄFA nákü|

n;fró'| össŹeo kerüt nqye|embevéE|re.

tr

ámogatott projekEd
.apEolatbän \ pá|yáfó atanyä az ÁFA-nak, ô pátyázatban megjelö|t, táhogatáśbó|. finansŹÍrozoE tevékenYséqekkć

:ao6o|atbän fu|mÚ!|t kö|tsége|íe uo*oio'ĺun tĺteleieltolbnĺtessei á||apĺtja meg a |evonható és a |e nel

'o.nňiiJ Árł oss.eset. Aż e|sż.mo|ásná az ÁFA né

tr

\ pályázó a|anya äz ÁFA.nat' a páYáätban regJe|ölt, támogaľásbó| finaŃzĺrczoE tevékenvségekke

(aoeo|atban Íetme.ü|t toltsegetrc aránvosiůTs;t ]itapiúäńeq a levonĺató és a |e nem vonható ÁFA összegét. lt
ĺszámotásnál az arányosÍtás számítá$|t ńe

o

\ pá|yázad útmubtó nem t6z| |ehet6vé a te nem vonható ÁFA elśzámolását. Af e|számo|ásnál az ÁFA nétkoli

'nettó) ösýeg kerti| figydembevéte|rc.

tr

6tL78a-Ĺ44L -

HffiElsswo1Jkhmt-e-.d.b,-t|.d|Łlfl-|É!z / túE e 6.



ríehdt pre'.|ŕ.d.t|.p. fu nkdób6vÍt6 váEÉhabllltádó

Jirl'iJ^ i.ii'ĺrňl"il ii eľeaményet nósszú távÚ ÍenntaÍthatóságához.

tácasháf,mintkonzoÍclUmttaofete|ó5aproJeKkertébenvá|ta|tÍe|adatok.t€u6ÍtésééÉ,vatań|ntapá|yázatban-válla|te9yébköte|ezetBé9ektetJesĺtééń.A|
|aldonośként á pro'ektg"'au l, -"."p". uäĺiíäiů-'i, iiäôi;ń];l-.;'l'"'n-..=Eilĺ:i^ľÍ^*ľÍ:ľÍĺ:':ĺ'ľ:lľ: T':1'iľ"Ji:1*.JJ*'..;:::äŁf5'':l.j:"*T#ľľ*-.ĺ:TiľJ:jä::iľ.:J:ř""'J:Ł::#:ffäTll;.'iää#:ffi;ä;;äil#öJ-1..]nl;ľĘ:::ľ.ľ:lľ*:ťĽ:ľĺĺľ:*.ĺ:1'":Ľľłĺ:']ľ'i*ĺ:ľi:

erüsé.Đ tú| az e|őkés,ĺt"rceg ok" r. hjäkäiii-n]j !.l'liĺdŕl"e,Ln eootg t5' és i ;lvei a pĺvrĺzau tĺńooaiĺ:'9ĘŕsŹ|e96 fe|úi|Ésŕa fu9 soí keđi|n| - a 

'öv6bén 

|s fodaÜ

azegysbeavatkofástattuoatosanepljä;;ä#ililŕi"-ái;l:1ĺjlľľĺl'.{=lľ:ĺlllľilĺffl,".ľTľ:lŁlľ.]J"11i.:l"l.L.jlż'.??'ľ.,olłí,tľ"Jil".ĺ;;
l.*ůľ#'Ł"ŕ::ľä:*ĺx1l"-Tľ::E:T"'':i'tfi:f:äli1ÍLtf";'ů;."ił*'ä;";lĺ.ľ:ł::ľľľ*oLiltĺcläs twetenýsegek eíédményeIhez (Bauer sándo. ut€,

tömb). A várośrész éptiletál|ományának és koteríát renaszerénet ňegĺiÍtág e.oř"řiäó, j.-lj."öv"ĺi|"*t ĺĺtal |dóbmls koheÍén; ľ.ndszeÍt képernek, ame|y a fenntaŕás

!ásábanjetentđsen'avĺti"",","o.env"ň!ö!ääl-nu!ä!łä;lił:.A""|.919:.tĺpuĹ"t."nélt"l,"l"-lióközöségekkel.zallótöbbévsoEmÜköd
aNegyedPrgrämklegeszĺtoszonteveľenilě!9i!191Jił*1;"1o19'o*eq,9vuL-po;l-;"ŕazeneľ9|ahôté-konysá9

s szĺcneľĺĺeav

Effi#ffi

konzordum| bg az e|őkészĺtés során a táÉasház |akóival köfösen kla|akítotE a ńĺĺszík| progíamot, megvltatás.a |(ďii|Ek a pá|yázět kďetébeo teďezefr fe|adabk, eme|yeket a

ETĺj*ló1áj]-ľT.^l.l,:::1*ľĽ:ji$Jił':.:ľjiéľjä*j";j|*"ł"*;ľĺ:*:"*ĺitiĺ.łłĺgľ1t.",ĺlffj"".',illg.ifiŤ'Tl;.#1*lHśT:"ľJĺ.j:.lĺ.iĺ{ľł
ľlTj'i"'-ĺT;ľ"l1ľ.'"ižl1'ffi:äiT.äJ':jťJüä::J*ä;'ä.;;;;.äääi.iiJtcĺ toriies"'. rJźzet& a názĺlrusĺmita. A-pályáfaEÉf szÚkséges dokumentumokat a közós

oi.,-łĺiii" i p.l"tęazáĺvat s,ms egyottńüködésbén. A ńe|úĺtás kerctéuen az atáĹúi m.untákÉ keriit sü: Áz épÚ|etm a f|úÍtáf'kęĺśtébôo helyr'eáĺtáiľ'ł#i**:::

,atet6ésa9ázhá|ózat.łtomloľzattavĺtJsaloĺnilJvettez6muntĺ.tsľ.!::9..::ľj.:ĺ:]f,ľ..,ľ:ľ*ľ:l1liilŤIlÉ'tll.lín..,,',"äńedňaÉdtréoivakm|okzôt'atetőésa9ázhä|ozat.Anodoxfattv|.a5ó5ordnóĺovęL..hel;ráĺÉń;É
iii!đđ;.' ;rl*ŕp.ói|á.i, u pa*ĺnvol. ti]i"ítĺ* és a bádogozása után a fô|fetü|et ŕestését ts e| kel| késfíten|. A vako|atok

ke||távotíbn|'maldafe|ütetetakíĺlbázl!úa|apozóval,atapofn|ke|l.lzalapozesuui;;i"i"b-vin*"l.iiĺrłotoangú.hom|ohfesté
etében a tét'eś *eépredéĺt vissa tetl uä'nä;ľ".ä;l';;ĺJiliäir.i ".ĺ*.ĺlľ.łđĺpp 

đa.ratotat ma'o vissa |ehet tenn|. A lé@éśt |. |e ke|| 6eré|ni, er6sebb naoyobb

resŹtmetzetúr.A|éceka|áfó||ateńtéstethe|yeéséve|ke||b|tos|bni"u"a,ĺ..án-t"if1.io"f."ńĺ11111.yrT^T."j"l11"léJľ.lú]|."ľj|..nÍů.:ľ"ľ';ľj'",il'..|eBzetÚr.A|éceka|aro||atenle$gnerEE".'.....*T;;;i.iiiiJ""i"ŕet"ŕ".ot.é9żer|ntl6eré,éb6l,a66śfďe|ésun|helyre
Á t"lJ"i taaogo'a.t *eíétni ket|, a hófogókkaĺ egYiitL A 9á2há|óat fe|úJitása af a|a

o1-tbmř]ĺĺ-|d&fuą|.vd*.]xr'LM-2 / Íúb ť16.
2IZ



|í6e|t prctek ađat|ap . FUnkdóbóvÍtó váGrchabttltádó szÉcHENYtTERV

íamonv|tn í

séo:

'fép.Magyaffizágrdapest
Údap6t
tut
086
iltek| téŕ '

.lkóz Bt.

tćí. kóz'

Ö: \o.Ę.Fd9yaluJ49
lłidapet
Irdapst
]udapst

.ulfa ÚE -
LK

t íút Utr- tér. köz. eovéb)

{y!Đ3Ęt!j!
'sE6ók 

|íányi
)sbfiók:

lonl.o{ának dme
;azdá|kodás| fom

ele:

;92 TáMśház
|em releváns
Is134592-1-42
rnr34s92 6820 692 01

E6i'í.áđ be'e,yzési bĺľósági nY||vántaítáśba véte|/vál|aIkozôl

]azoIvány száńa:

tr20055071

Úapítás ld6pontla (a|apĺtó oklíäl,
||aku|ó olés dátuma): -'-:.: 1

1990. év 04. hó 30' nap

izeruezetlvá||a|kozás
Tulaldonos/ neve:

^|.-Ł1' }.J'ri^ô| h4ńwád /ą\. ĺ3oÁ

felĺigye|et| szármezás| ôÍśfáq: .

szeď 1 AdóŚfáma, il|. adóazonos|té 

'ele:

IovärcÉfáq

Iofi t széruezet á||amháztartáson kivi
Iinős|tésI kó|

és meqnevezése (tEAoR ,08}

0fő
;a|át

pá|yázó a|änya af ÁFA-nak. Áf dszámo|ásnál az ÁFA-va| növe|t (bruftó) ós5fe9 kedl| figy€|embevéteIre. ul

. oĺt,a,o ". 
égvszeŕłlsítetr vá||ä|kofó| adórót sfó|ó 2oo2. év| xut. (n. 1s.) töruénY hatá|ya alá täŕozik.

ĺJ.]ŕ,oiJ'nll "-'.ĺn*a| 
6ókkentett (nettó) összeg keŕú| fr oye|embevéte|Íe.

tr

@an-me9ietölt,támo9atásbó|nnanszíŕozofrtevé(eny5egeK(t
(äDco|atban íelmerittt köttségeire vonate;;;;;;ó|e;;í3sl Já9 nem |uď| meg. Az e|számo|ásná| af AFA.V.

lö;e|t íbruttó) óssfég keđi| figYetembevétdľe. .' . ..
tr

ffig'elő|t,. támogatásbó| fnansuĺrozott tevékenyśegekk(

(apGolatbän fetmerii|t kě|tségelre vonatioiJaíaaolevánás| iog ||tď mé9. ÁŽ e|sfámo|áśná| aŹ ÁFA nélkü

neEó.t ósszeo keíti| fi rye|embévételrc.

tr

ámoqatot prcJektel
(ap6olatban \ pá|yázó atanya af ÁFA-nak, a pályáatban meg'elö|t, támogatálbół. finanszlÍozo$ tevékenységekk€

|eoco|atban frtmeđ|t köttsége|Íe uon*io]-o"n-iet"t"íako|inĺtésset á|lap|tja-meg a |evmható é5 a |e neń

'lĺřłľii:i.!.jjäiii'.ł "i.'íň"ú."ĺĺ "' 
łĺĺ nélkt}t| (nettó) ósśzeg kerú| figye|embevéte|re'

tr

ffimeE|etó|t,támogatásbó|finônsfíÍozoEEvékenységekk€
larco|atbán Hmełii|t tutségelrc aanvosiú.JJůt"piÚäńeq " 

l""on-hutó és.a |e nem vonhôtó ÁFÁ össfegét' Á

;:;il;ů#i;; ilv*iúí .'ĺ.ĺa;.l;äł-lé';|'ł 
.kdi. 

Á toIsĺg"t ebben az *etben a2 äíányosĺtáśsa

.or.toátt értékben vehet6k ńgye|embe.

tr

\ pá|yázaü útńubtó nem t6zl |ehétóvé a le nem vonható ÁFA e|sfámo|ását. Az e|számo|ásnd az AfA nelKuil

náttó) öszeg teril| fr gye|embévéŁ|€.
o

ffi-
ems Kárclyné

Đto

9-34-ó9

3

rffi
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Eĺémett pre'ek úđäP. FÚnkdóbóvÍ!6 YáBs..hlbültádó

i'inten nol-ł1ĺ*tnir 
"Ź 

€Íedńények hosszú távú fennbrthatóságához

9szÉcxeľuĺenv

táÉasház,m|ntkon2ordum|ta9E|etösapÍoJektkeretébenvá||altftadatok-t€ue5ĺtésééÍt,va|amtntapályáfatban-vát|.|téoyébkötettettségekt6té*É.A|
|aldonośkéntapr'|ekt9u,o",...u."p".uíi|i"uuun,ĺogv"p.l"|.tsorĺnelen*Jmenyekm|ndaf;nbrtáslldószątbań,m|ndaŕenntartás||d6śzakotkövet6
oiektoazdaakonzoldum|taqokk|váa5ztássorántörkedettam,ho9yo|yan|akókózös;égekkerÍll'!nekbe|eapmgŕamb-a,amelYekk|vátaśztásátazépil|etÍeújlordum| tagok k|váasztás során törckedeE am' nogy o|yan |akoxozossąex xEÍulcl|tń uĚ|E c P|U9| g|||9o' qll19'wń ^irÝi...

túlaze|ôkészítettsé9ŕol.ul.rnoor.ol..on!]!äJińeiiniłáneoalgls'ĺĺ:m|ve|a.páy|áżatltámo9;tásbótÍész|e9sE|úJĺtásrĐfog9rkeÍolni.aJvőben|stUdatosan
b€vatkozásokat fudatosan tplu ĺel' p eľ!iňé-ńŕt r"nntinĺ'ĺt i"giiĺ iřvábbá az; ńamad|k k|vá|4+sj.:-,9Tľl't iľ:]y s'111ľj5r",g.T:'ll9Y:1.:|']::",1..'..:'

ĺ.i':ĺ:ľ'iř::i::íi:[äľ;fä:.ř".'ľ'.6,;ii:l'ł;äf:;iäf:ň;:ŕ;ĺ'tń"k=;ránmáré|lndĺtottÍeh.b|lltádóstďékený5é9eksménye|hez(Bäu
tómb). A várcsrésŹ épotetáttomĺnyanal ésäil;íí;;;;;;;đ;k í'"cł'ľ.:'ľ.".':::'ľlľ:,": ľJľ.:::ľ:Í|,T]:,..'^"jll.-i::::::ĺ**ľ.ľ'i*ffľi".ĽľÍ"ľJľ"n"
lľ'"J;i'l1l.äJäiii'tiiTli!.i"o..iii]'"äň*o'éséneklehetőségét.ÁkozostepvtseleuÉlrel,atá'ióközössé9ekkd'fal|ótöbbéveseqvottBdkö(t|ebtővéteśŻ|,ho9ya
Negyed PrcgÉm k|egészito szoę teverqvičge| ĺtut javugon a íalolozosseg, gyaań;janaŕaz encr9|ahaÉłonyságđal össŹeŕÍ}gq6 |smerebk, lavullon a közbiztonság' ame|yek

Eg#ffi'

13 100 000 Et

konforcium| tag ôf elókéśzítés során a táEasház takóivat közösen kla|akĺtottä a ńÜsfík| pŕogramot' megvitatásń keÍülték a 9á|váfat kerďébs teNefett É|ďatok, ame|yeket a

'zgytiléslóváha9yof.Aĺárashĺzcgyuu;tjiőd*'apĺolettgazaĺu"l,osło*o.clu.il.eáoa-estľlli:''nľ1n:...o:1ę:j:'ľ|t,:"^Yľ""'.lji:ľs.íŁTT:*ľ.Jiľl".ij''"'-iT;ä"l"1ľ..iäll1ĺň:ä:iääJt*ŕ;řä:;'"i.ä;äii;;;ätli]iiteJtorůei"l.f;;É;etétaháfb|żoítôita.l'pályázattrozszüks6dokufentumo
:összeá||ítjaapŕoJektgazdávđszooseqyottműkódésben'Afe|ú,'ĺtáskeľetéĺenaza|áubim-unkákÉkerüt5or:Áfuteihomtoôtfdújĺtá
ä vôko|atJavítása ement és mĺsznaua.eätaimaiiilval tortĺnit' ł íelú1ttásl muntit műsfakl taftma a követkeżó: ktsebb Íepedéśek Javĺtása to|térĺ glettanyagga|, séđ|t

|ebk lavĺtása, ŕepedések bfuftása. a hom|okzôt feśtését me9el6zően fe|ii|et mé|yalápotása egy rétegben történ|k. A homlokzat festése sfll|kát a|apú sines homlokfat

otjbíillt-W-dtlbr.ffJŃ.J(H-]M'z /T.hH Üŕ 7.
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Kcbdt F'G|c ałtrürP - funkdóbóvÍtó várc'rh.tt{łrádó s szÉcHeĺĺvrĺEnv

. ]óEefuárcs, HaEdo|É ilegYed Prcgcm llt.

róŕp.łí.gYarcđágt Ré9|ó, Budäp* vIIt. tq., Jó6eń/áG

2013. év 03. M 01. mp

2015. év 06. hó 30.

3 849 9E0 000 R
3 849 980 000 Fr

Jófsefuáíos lnkoŕńánYat a kerii|.füJ|62té5| satéglában a &eÍo|et| EJl6déś |égfonto$bb Irányának a helyl gôzdaság és

n eĺđsoaéset, a 1eĺenttizć' tátsada|m| prcb|émák otđsát határofu me.. A keÍo|e6 shtég|ában k|eme|t he|yen szerepe| ä

nói"á ."súÍ.á.", 
" 

uárcsrész sfocijt|s 6zkózökkd tombhá|t integľ|t ľ|ab|lltádó'|:..Buj:Łsj 19.=ryÍĽ. . .^.^^
ńviJĺ zoos. óŕto*''- 2011' máJus kózött slkercsen va|ósÍtotta ńeg a Magdotna Negyed PÍogÉm I. é5 tr. ütemét. A Je|en

E;fogta|t Maqdo|na t,legyed PíoôGm III. oteme szw6Đ kapEo|ódĺk a 2011-|9 megvalóśu|t b@házásl és nem 
..

Ĺl.i"riág.j o""J"tko.ĺrclitroz. épĺ[ az eaďg eléŕ eredményekrc' Az ónkománYfatlelo pá|yázatĺ konsmkdó keretében

ti,iĺ1l"-"i"aorg ."gtezaeti saaá|ls váňsrchab|||tádót. Á pre'ekt931d3 ! E: 9!lT-l."''.*9:i:rys:.gľ::..ľľá"J" 
.

iäi:Ě;;ň.;řň;;-á;;;iilJĺrttai;i, uii".rni 
"i "aáIql 

apaszta|atoł ńdhasznáásáva| a program úJ

i!ř"sé.ioiki Á H;ódiltłsrťeo .:á.ľí.1*aP:|T:::iľ:.:ŁŤ::-l{-ľlŁb::J:^Ťťjg." ľ",ľ:ĺi:'^ĺl1ĺ,'.,;.-ž|hfi ;Á.6u6ř'Ü$flää,árř rĺpa ĺ"ĺog"-dnl-és hcsairávon megtaÍtanl, otthont tercmtenI a kü|önbözó kultúrájú é5

i ľtátténe| renĺettez! tüzosségei, geneađót számáÉ a bétváÍos kófe|ében. A he|y| éÍtékek k|hangsúlyozásáva| a

" 
l"ńiui oniilą 

"gv.a| 
aÍ@taiú. d; a kěmyeó teno|&khe śfe'sen kap€o|ódó, táÉada|mi, .azdasá'| é5 kömyefeü

bóiä;i;ń;tj'đá..ésizJvit1än. ł nĺrĺnyos he|Yzeu] táBda|m| eopońot ElŹárkó-ztätása, a gefdaság| akdv|tás

. ĺeiyi t"za"sĺg ero.ĺtése, e |a.kókömyezet m|n6séoi áts|akĺtása, E k6tönböző-ku|tÚráJú táed4ml -opofuk köŹöE|

e.ősítéše' . te.ólet szegregá|tságámk o|dása, m|ntle9Íóbb.é|oknak ô te|'eśülése, k|zárótag egy hosszú távÚ ŕo|yamat

érhető e|; am| sziikségéssĚ tesz| hogy a z005-beí megkddett sżoc|ál|s tĺpÚú váÍosŕehab||ltádó 11l' titeńe

u|{on és af ets6 két lttemben e|éŔ ďedménYek Ennbrthatóvá váĺ'|anak. A Magdo|na NegYed Akdóterü|et Józsefuéŕos-

rn, xozepső.:ozserváros össfefil996 b.|vároś| 

'd|egű 

|akóö@etében helyezked|k e|. Af akc{óteđltet Śzodál|s problémákkä|

t' Á megůJu|ó &öfteí6|etek mentén' a gyatogo;doíĺĺnandáJú úts.akaśzokat.kövefue az e|ńÚ|t évekbeí meqfiqyelhető e'y

óiiäÁ]i tl.tu*'l"ae|m| ilz|eteŕbő;s|és;, funkclonát|s áEtôkulásě, e1é| :::ľbm.9 YáIľ:.*.'...""Ľ!ľ1-Ť:.":119:.-
ek bÉvôtkofása|tó| távolabb| teru|ete|n a gaidaság| akuvltás 5la9nálá5a' tovább| ľom|ása ngYelhetó meg. Az HNP ttr soÍán 

.

zefr b@vatkozáEok |ndokolBágát.az adJa, hogy a megk4dett táEäda|ń|, 9azda5á9| és kömyefet| szeńpontú meguJ|Bs soÉn

ercańŻnyet łlzárotag a követiez'i' üteňek m:e9va|ósM5áva| Efrhatók Énn és álhtuk vä|óíth3ľ,."9 : ].áĽ:ľj 9l:ľ::-
il;. 

.;.';k;|ótäĚ.i 
;;jĹixe" 

"ei*iip|nĺĺt "gyŕészt 
a várcsíészben é|ó hátrányos he|yzetű tá6ada|m] eopofrok képez|k' 

.

! a várcs más része|n đők, aklk af ú' és ňegÚ'ú|ó he|yl szotgá|tatásokat (k|skeGkede|ml, oktatás|, képzés|, |akhatásl. stb.)

;esflk' Az akdóter6let me.úlitás| ŕoqram'; ;zeilesĐ łap6otód|k, ćpĺt az atctóterÜtepÍ már |efa;|ott és már-megkezdett

i'iuĺlItjłiiwtt"nv.egekh;z-Ás ĺ|;szkld|k; kero|et más várcsíéśze|ben Él|ó meqú'|ítás| progÉmokhoz. A |akófunkc{ót

rcuill."Ń.lg"k i..iéu;n sor kerot tlstán önkormányÉť tuta'donban'tévó-béńáak. lt|etve v.gys b|a,donban |év6

iJiJlijipJriilr 
"""igühatékony 

felúJÍtágára. A váo;I fuńkdót eÍóśĺtő tevékenységet.két'Je|"ť: .ö|+:]1|"jj1ľ],

'ĺtoánik. 
egy,ĺ.,t.o.. keíú| a T;tek| ilsf|ó tér (a Népsánház ut@ és Flumet-Út köföttl zóldtEil|et; ä plac cadakozó

iđ"ň,ii 
"lĘił". 

t"p-otódóan a Flume| út és a dobozi me kózotti zötdterillet rehabIl|tácIó,áÉ. va|am|nt a Bauer s. utr
'*ä.: ľgp.iĺ"ľ'eiit- között| szaka5fának megúJĺtásárô. Máśrészt sorterii| a Ká|váda téŕ észak| és dé|l o|dô|ának

ĺet reľuuitltáaóĺára, Klegészĺtő k{'teđlet| beařaĺkozásként megva|ósu| a Maodo|na ut- Dobozl u. - Dankó u. közöü|lt íehab||ltádóiára, Klegészĺtő k{'terolet| beavatkofásk&t megva|osu| a Eagoolna ur@ u

nit< ęrĺlĺtasa ós a te.ĺóyelő kamecÍqdśfeí bóvítéséÍe, fe'|e'.téséŕe' A táEada|m|. közös5é9|. sfodá||s és bÜnmege|őzéŚl

n to"te.u"n . t"."'"tř6eavatkozások 5 tevékenységc;port köÍé összponbsuĺnak. Az épo|et Íe|úJĺtáshof käp6o|ódó' ô.

i.'ii"]iiii.gitő p,"qámok közófr táEadatm| ak'oói terolnet megĺzweésÍe (|mb|anĺtás,.pďłot takadtása)' e he|y|

,u,aatosság eíoseiĺtéie (zö|d udvaĎk k|atakÍtása) és a |ak6á9l tá'|ékoaÉs, täná€dás mel|efr. Megva|ósu| a

ii]iĺil.oi'iđiľĺi"iĺ9j|bÉs-bóvítésé részbén á kózósśég| h.é'mény pĎgÍamia|nak b6vĺté5éve|, íésfben a kózösség|

óővĺtésével,-konzerĺIsĺléséve|. BÚnmege|óféś| pogBmok klrďében szénvedé|ybeEgségeket, bínďkövétést, á|dozattá

"g.íp;""niio" 
reuetenységek kero|neŕvégrenä1táša, ĺnnet részeként szomszédság| Íéndőr progÉń vB|ósU|fieg,'-

ň"roiáĺ iuutĺgl" é. *eläwásl terv łészol, ó9€;b6ż |dséÍ|eB prc'|ełtet haJfunk.végre' A szoc|át|s prcgÉmok &setében

ĺ]eu ĺ.taĺomcđrtento szo|gá|tatások. lnte;zív 6a|ádme9taŔó szďqá|Etások. Ga|ádfe1|sztésl .zo|gá|Etáś..

ňil;;äaiJüiie..áńióg6t gvóđulá"ánaktámogatá* vatósut meg. ĺ(öz6ségfe'|6żté5 ..1ryĽ9.19--o.9ľ.:. *-
äJ';-iJäó; ffiúiíti.lĺ.oi iu-p.oóiĺaĺ .oaá||s píogńm, Hĺh'spoÍtnäpok megÉndezéśérc keÍű| 9ŕ. Gudąsáq|.

';ú;ńp.;9;;..é!'eként 
kép;éśek. tak-, és ká!;é9e11gŕ6 képzqek, 10 o.sŹtátyos fgáÍkóztató tćpfések valósulnak

l"ffiři'#üů:i;Jffi:;:,iTí;í;iiffi;Jřď.""ŕĺiäínĺ. iđĺtđiiu|ot.'ĺĺĺsŕe.go t.en|ngek, tańá-adás ô

ltmán muntatepgseqliek részéÍe, á|tásböżék, kaÍÍi*Ít ft'|eírtéś é5 taná6adás, d|ákmunka mentorálás. .zoc|ál|. mosoda

;táÉda|ombó| klÍekes&tt nők ŕog|atko*atása é5 rehdb||ltádóJa va|ósu| meg.

tffii
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K|€futt pÉ'Gtt.d.t|.p. fu nkdóbóvĺ!6 v{E.Bhôb|lltádó ĺľ szÉoĺeľvlĺenv

Hagdotna regyed é5 b$re a äkdóteđ|et 8udapst tđego|ésggląed twéb€ó Í6tđó sfg|nt a váGkôzpont| b@re|ású

rdétek kô'eüs löElébql navełeolr e'r.fšř nlnŕáonĺlls tĺrĺelrzasa várcskép|, ýá.ostqke€d-9€-mpontbó|.védendó

iiäiđiń-Áłaaĺ" - äkdóteÍü|etet és łómyąetét. Ehhg a funkdoná|is ýemponbi b@rcláshoz szw6o
ek, a megfugatffifoE kĺtérĺumo*nat megHei.nei a l.ĺa9oo|m.ľe9yeĺ Pĺ:.gĺäl'.lttl b€vatkozása|. A váGrész td'is

. ^.' ..'' ..*a.l". 'ĺtřĺ uróeroiet teriĺď-frlh@á|ás| egYségbe brtozlk' Budape5t
t" ĺsń łar .áĺua..u Ln.z, aaz naqwáG|e. ártsđi lakót€r.i|et terilď€hatra|Ě| egvsegDe Bro4Í' wođPé!

éJ Í{szbą a átsilaeu ĺm l"l.ot.oĺo ämmr éuue a tategóÍ|ája. ł tóÍtáEdleg klala|dt, łgq |ntełlv b€.pltéstl. . --
ten afá'MjbépĺtésN nĺo alarmĺ, ą!p-oa"t ádagos srlĺítsáĺa.m3j**ľ::-53ľ*l=l5*:ľľ.1"**ľH aa|wĘ||g "* ",..."., *-äř;;;ä'.lišä-ákđ 

i-t*old"*o u 
'anu-o|"t*oíĺséget3.5éÍtékbđa|aku|t k|, 6rek tovĺbb| nóvelése a TszT ĘBint nom €. A |5zr E-e.:".".:"^.-::].:'Ť..Ť:.::#^i*:ffi;:;;;;..

*_ ň.g] ä 
"161 

ri"ét"|t répąnek az lnŕasuunĺá-ĺatĺteľ.* ľotott és betęÍ{ĺeB funkdóváltó ter{i|ďek, .ho| ä ý|ntteľoleL

-j:T]:.:g':!iĺ?^:"ij'.ĺľjĺ*'jĺ.H:"j'*ji:':ľ*lľ**lľffi''ffiE:Ł:'ľ#:l!äl1x'jÍ#ł*tľ"'i|ffJ;iäřá.ffi";t]ióäžt.i ĺ"q"da ä a Jóéeńýáres| önkormányzôt a 1.éfti|et egég. teÍĺi|etéé a ;1erüleü EpĺGl

äiotilüĺ<Ezj,"ńÁvo a xépvlselg-t*oieů o6l2oo7.(}cl.12.) sámú đddet.fo.má'ában hrgvott 

'óvá. 

A mdejet 
.

módoŚÍtá56 &güŁ A łerüteü éPítés| 
'äb]ň.Źital".urcňe "rrĺizo. T'sry:*ľ:.:9'ľľf:,Í::#ľľ:]:ľľ;]::j

iii"ňl.t ".ř'u"ttlr*'tĺ.l 
xo,iepaoan eiä ĺfip iíJe prcgam'aban ogtdtat.t' lz dtdt ldôszakban a śżabá|yzatm

;i,i."bbl;iar;á6'.á.or n".'i ĺĺnrcttítii jtoĺte.ĺetei. riaje uagdo|na Negveđrc vonatkozó, korábban, ôf.ilNP ü.

lóváhaďott Ałdótqtiteü reru rlteszteolt á siiĺáiio'i.i ĺ*r'"., j."ry ń"ga|apoe a |assú, léłésr6l4épéśrc épü|6

ä:ä-ěääöá]i;;,đ;;'ň ttt;ó ;-ň-Jpblóúi"'a."iät. ł iĺľn -m. 
1i|en twe megŕele|Ye JóKÉsz-ben

€tnek. l||Ęked|k az MĺP 15 éve tonepáójioa á 'i.ereĺrc 
egészéré vonaÚozó łonepdó megva|ósĺtásáL

äffiEłgmiwoLtdrmtt.jtw-úĺLP.sJđLríLhdj / B fuJ.|ffiÍďl



K|Gmélt pľo'ekt &bp . funkdóMvÍt6 váG]á.billtádó

;,'!ĺl...

9 szĺcrĺeľvlĺenv

kGkáabk, prcbtémák fe||śmeíése: A Hagdotna ilegYed PrcgP! 4: Ęľ" * djŕ otenekhe hasorďóan rádkiví'| óś*etett.

iiei"ipi"g-á";. l..avrek me9uatĺsĺĺsainiegatti'".*"đ ĺaepĺte* kövďd' A prcJekt ńegva|ósÍtása a blađatok és a

er;p|ői kl.eí€dtsége mlart 
'ám6 

*@łáatot rcJtń€t magában. 
^-^. .r^k4á:t*| É!:d6 h.|<Áiľ-'";I#lffi.'ä.ä"11;:äiläíňilĹ)J" ňjä6Ja. a dtntéshozó.sreryłet ädottságä|ból fakadó be|só

'd(áabt. 
Ezeł6 tÍvot lĺemt a vĺĺoscltíáe.iioý".ńitát uí'.ĺá"tĺtó|1 v.asy. a pľl-€ľ.me9vťó:ltá"áP 

.t,á. I.ry.".l..Í: .|áil<.|Ń łÁýŃ.í !fu6 łoctázatol ls. E tŕóbb|ak a pr'ektgEda łomp€reldá'án kĺvli|äJ Jdtjg"rbór, aontée|b6|' lép.ésels| to"eĺ<eĺ ruso łoaĺe'atok ls. Af dóbb|ak a pr'ektgEda łomp€malan x|vr

Iěi *teo"íi"l.iuo o"r. 
" 

náĺ.är. .aJeł-t*'t.*"ń"t6. ł' l.."nss t*láatok @e| smb€n, a p.ob|émák ld6bą

l?i"iřäł'łä-*"tĺ"loĺo* rIr.o'.ouo]ň..tíŕđ" ńla.t 
"eg."n"fiását 

vté|ye2tet6 kedvą6d6 fo|yambk i|yđ

ilmrthi|.cthďól.
ifii"ä]tii-läu.bk m|n|ńä|lzá|ása érdet(éb6, valamlnt a me{vatósĺtás $tséí€9t6s 

'e|'9 
1l"ľ.T'á:ľ-:l1*.é.'Í.é"

ilä'.aiöä;;ä6'. iil;;ä;;|ď.ĺ. cjľr*mĺva rl' szwąetl modd|t á||ĺbE Íe|' amďýb€n váíň.tóan

iuln-é-đisoIner a mÍizontál|s & vełtlká|is kommunlkádó, egYbđ.".d!1!9!"1"j?Lľ'jés1ťl1nľľj5li*
i,ffiľ":iT äää*.ňäj:,äää"ň;ilii"lđ''*J-..*ř łÍUłbjE m€ggymĺtja ô prcbtémák dmedi|é€e,

ddése és megoldásô tózótt €lte|t id6t.
vá|bfó makrcgazdaság| kömYézet klhaäsai: A hazä| és a remzet*öd gazdaság| tendendák h|Íte|6 vá|toá9, 

'avulása 

é5

i|ón6sen a rcm|ása a p.ogo- 
".d-eny".]Jgéi.Jrtieíoerolvĺioua. 

ĺýĺ:*.':|ľ:i:]i'":.11l{^1ö:1Ťff*1ľ:l".ľĽ.
";;]iii1Ł"'i|(ti'š.i;:i;'ääňřil;ń;óvĺiĺł i'*i":r.9il1'lElvá|ság, am| megnehQíthďl a feĺesztés|, ..
oi"tgreńlÉ.ĺt ĺ:. 

".agĺnszrunizłe6ólnet 
üevonását. Mego|dást Javadatl a váGÉlúlÍtásl prcgnm iitemqésébm

,. . ...^..^ ^-"^^-)'.l.i*."ĺ""aĺtá. ł oĺnz0ov| wben ka|kdá|n| kdl a k0|56 gazdaságl!i:ffi1|"jfiä'aid'ffiffi;.;;k.*ä.'äóimĺoaĺtá. ł pĺrizogy| twben ka|kdá|n| kdl a kot56 gazdaságl

"..l*ĺaiá.i 
tĺp"iĺ e'ékenységek teďefésl. kófbBzenés| és k|v|tetezés| |delét |e kel| szúkÍtenl. Forásh|áńy: A

ń.}í|vdÁ ńéń |íÁnvd ö..,ot ,em a o,ole[qäiJ", ""' 
u t*'o.au'| partneíek ré5zéÍól, azonban az elókészĺtés| 

-iämtruraó nem igénye| öneĺöt sem a pío'|eRqafda, sem a tmzordum| pańeíek EzNl, azon&n óz ggĺsz|.cJ|

, és btzonyos Járulékos. ue ne. elszamoln,aiJiilt.-ó"i ĺ"a"'e"" -lut jpá|yáŹół ésféró| szokséqs brrást b|Źosĺtan|.

ĺeves|at: Af e|őkészítéśhez sz.iksegg roiüégeleińIna a proieltgazdô' mind a kmŻoÍdumt partneÉk.b|2to5ították. &

"i.1i'ji.!ľu!!äř".iřáääíi"i}]lń 
á.łÉ"rľ'"tĺ tolsěqe'k n"-gyságĺt. ł|lkvld|tás b|ztosÍtható a pá|yádl döleg

|ásáva|, va|amlnt kü|ónosen a konzoraumfpame.ei eteni s'ĺľĺĺi fi-nanszĺŇás ätkôlma:iť:l._1Ti.|,1?.T.Ť'.j;.loF'

:ľ:iää""]:i;:tTffijé1]:li:iHä;';äi:;.ä.;.;ň;ilä'áńiÉeniietevám tmráatotä meqva|ósĺtás során.

ň."rsiöii.'ieĺ;'"i "",ítery*Íté.". 
u úÁiair.i* 9"'o".á9| mutĺóýáńok meĺ:ľ.ľ:-*á::lľJg^"ľL"ľľ:]:,i:'j'

;1ä.:l'[HłTJ.;ä:iřň]!.{.-";žäá"i..'.wňiáu'iiu,tn".t a.mdó fe|úJĺtása| mtaft. Mego|dás| 

'avôs|at: 

A

t| łon*rukció biztosítja a konzorctuml paärereĹ"*ieo* 
" 

ęg(o*l o"'élét abbän d 6etben. ha ezc| nm sérÍi|n€k a

.ak.t t^jtL4}^ŕ!t l. ôńvÁh vá|tä|áśä| p.otpnoazda már az e|ók&zités során számo| o|yan táfra|ék ńázakkô|' ame|yek egyes
lktcéła|,Indlkátorä|éregyébvá|ta|áśa|.Proiektgazdamáraze|ókészjtéssorônsBmdo|yanEEa|ex||dzcÁié|'e|||ą'Er99'9
iin"řrcĺ".ĺte." 

"."ten 
iátotnl tuajáł 

" 
u"íô |aiásszámot. eue| b|ztostthatók a p.oiekt vá||alás|. Nem a helY| |akosŚág

keit s'oloátó várcśfe'lesztés Jön |éft| - 'iii"ři1lj].iiiJl1ł!i 
;j1 ;ly"1 1{1enteg ls za'|ó e|emeket tôrta|maz, ame|yek

a másod|k Ütem során |s s|keresen ha|adtak' & uäulionyoĺaou ĺó|ut., hogy nagy lgény mubtkozik ŕá'uk, l||ewe o|Yan Ú'

;ii;;iil;ÚĹ;"|i"i." az etotészĺtes soái'řđrżńá-ąäu iarosságr éi 'r:ĺl1l"Jiľ::9.!]|!:y::.ľ."ľ'^'i:ľŠ :,ľľ^"j
;"äiäliäi:.'lä;.":il]i;|"ř;íä;;i;;il-"qy"d ń;.". ń"g'a|óďtásä több'évre nyú||k v|5ęä. A teriitetn. mÚködő

iiiii:^ť}*ĺiŤ{Ť},ľ":iĺ:ľľ"*.":":ľ:"ĺ:*Ł:.ľ*:ľľĺ"#i!"'ľ,:"'!bľľJľ""'E:.ľľ,T'"Łffiti,x".Jľĺl$É'olil''.Y,ilfi"]:liä:l;u";,ä,ä'*.:ffi;";ä;iää;-äř:łqĹ"k.t " 
ńJĺ **epl'ótigénytt.és proqamJát ennek. me9fe-|et6en

iu Ĺi'.t. 1 ro"l.ĺ."t tunát nem jetent reáils veszélyt. ł ňeneaamentbđ fe|merii|ô PÍoblémák: A prcJekt megva|ósĺtása

;iäň;i..'i ä;;;^.nio"-n 1a*tĺ' ňoioolsl zavarot tépnemek frt sfeńéty] okokbó| (p|. sakembeń|ány, .. . ., .

ř';;'ä;ib.;;;; ń"á'.-unŕĺa.o ,,"ł|i"ú"nieq., gvuig*ĺg: 
!". 

híľ]!"!: Ť :1"!:l1lľ.végÍet4tást. 
|.|ego|dás|

řü ä,J,;:;J;ilffi;äil;;íiJ;;;."'łt ł"oiai"ilao.ĺo*i.l tĺili klegy.nsú|yozoBágát a döntéshozatal, a

ńAń.d'śńéńř éśamtrvälósĺtáśbanr6'ti.uí.i"*"'.t"t*ozött.Aklv|te|ezéstmódosĺtóm|i.Ék|Je||egűprob|émák:.Atmenedzsment, és a megvä|ósĺtáśban r6zt vevo szeNezet€x xozoB

ůi;.;;iijil;;;!-fi|;iĺđiiiĺtli tr"it"l"'ĺ.ĺ..untJlatat során az atapos e|6k&zttő, fe-|méí6 mÚnka et|enére ńelmeÍo|hetnek

prcb|émák (p|. a vezetet". lnm.t.uxtu.. inoä}iůlfi.Jv* *..io. prygory1"ľ.ľ,ĺlĺ:1.]:1.ľ1ľ:ľ::::l .^o:l",:.#"'o',
x||éf, (P|. c YE.'\E^=. i'-.*. --. - - -. 

':i"i.réizteteioen 
ĺeltĺrt..vaádan mtjszak|, közmű, vagy egyéb prcbléma. 

. . ,efedményeznek. Megoldás| Javas|at: a !q
é.dékéb€n a fe|késżiitésl laőszat alapos t-lhisiňiliiĺuir, 

"lt.ĺĺtái.",oľé'b"l ľ:!Lo.:-!TľH.-]]1ľ.-1,j::1'-:1ó"lľ
]ľ*.uiäi:ifii:"í ř;"ii.""iTö;ffit:řffi;;'"-j.. i"g"di!y;ié.l 

"tĺ.jśok: 
A'közbszeżés| etlárások hatáÍtdobén nem

l"äi!'oJii.l'ĺ"g"iae.l 1avas|ati már a páĺetĺ"lt"'ńĺ. láo.'"Lĺo"n ňeg ke|| |ndĺbn| az egys beszenés| éś közbEzetés|

'k 
e|6ké5ltését, me9fetet6, atapos a6tésJŕđ.Áuir.aitou"to*. e p:"ł!!"1.ľlľjľ,t*:::':o^oľĺ.Ł:ľ]:J:ľľ o"ou

il:?"ířÄää;řät;'';A ;i;Ziii;;ó;ńigys etemelnät-ńe9va|óítása,.befejezése elhúzódhat. am|

ä;Jiö;;ié.;k-."gvaĺósu|ását, é5 a iiiňeróiJián alaputó ĺejrooéł. Megoldás|Javas|at: a *atéqia| Eruezés és

1ć łLA|ô|óą|żA.. hôfáiA'ó<A - ńcńfut.tö- 
"ooió,ĺaĺĺato 

ótemeiesse| számo| és az önkormánrzat 2015.|g rögfĺti a
;: &.-ääľ..i.äHffi;;äödĹřô;;;"=ń;ňiidttum"íe*a .'ĺmó| és a'önkormánrzat 2015.|g rögfĺti a

ĺ"Jt*'te.l oomug.u tBlthet6 kö|tségvetéśl fuÚáśokđt (pl.I Te|eki téÍt p|ac)'

äffi
EiĚffirffiotJhď.'w-ďdT.EJĺa+!-Joí.]ld-2 / E Fdfr 'ffiĺdółl



Kieme|t projekt adat!ap - szoc|ál|s cé|ú városr€habi||tácló

ęszÉcľleNvlTERv

iI'':,.ł .

Átfogó cél
ł *"o''eo ĺ"t'árkóztatása, a negyedrő| k|atakutt negatív imázs

átformá|ása, a IakhatásI fe|téte|ek javítása

illét"nyebbtársadatmlcsoportok|eszakadásának
''"o?l|ítás". 

a ie|zárkózás |ehetőségének megteremtéseTárcada|m

A lakosság isko|ázottságĺ, képzettségI színvona|ának eme|ése

Gazđaság '. 
ga'da.agllag aktív népesség arányának növelése, a

oolalkoztatottsáq színvona|ának eme|ése

Ą he|yi erőforrások mobi|izálása, a vá|lalkozói aKivitás é|énkítése

Käřnvezét ĺ lat<asáttomány minőségének javítasa

A közterü|etek fej|esztése, közösségi funkciókka| va|ó e|látása

\ hagyományos városkéP megő,zése *

A programa|ap kezelője: Budapest Főváros VIII. kerÜlet Józsefvárósi önkormányzat

A programa|ap áttal kiizvetített támogatás összege (Ft): 50 000 000 Ft

Ą programalap címzettjei:

2012. szeptember 2íć14ł..ńż.

A támogató csoport tagiai:

Budapest Józsefvárosĺ onkormányzat, Józsefvárosi Családsegítő és

Gyermekjó|éti Központ, Józsefvárosi Közösségi Házak Non-profit Kft.'

xápocs Iľjúsági Önse9ítő szolgálat A|apítVány, Koszorú Napaözi

oitľ*o'.Tuoou, Lakltos Menyhért Józsefvárosi Á|talános MűVe|ődési

Központ, Magdoina Ne9yedi szomszédsági Tanács, Ma9yar Emberi

:ogvéaő'rozpont Alapítvány, Muro Phral - Testvérem Cigány-Magyar

TársadaImi és Ku|turális Egyesü|et

Az akc|óterület ie|te9e (hagyományos, iparosított technotógia,

vegyes):

nagyományos építésű, zártsorú beépítésse| je||emezhető városi

terü|et

2oo1 óta a Jelen|egi |akásszámhoz v.szonyítva hány o/o.ban

történt új építés vagy bontás a cé|teriileten:
Ĺt,93o/o

Az akcióteriiteten a takóépiiletek/|akásszám hány o/o-t érinti
a rehabilitác.ó?

2O,9fo/o

E AFore*aEu.latÚnńffi9!65É.t''
!E !iEÚóp.| Régionáli. F.illgtéri AtaP

E tÁr5ńnauĺnzásáEtwtóslmeg.



Kiemelt proiekt adat|ap . stođátĺs cé|ú váÍosÍehabilitáció

ęszÉcHENY|TERv

a támogatást igénylő hozzáJáru|ása

I/2' paÍtnerek hozáJáru|ása
I/3. bankhitel

3 669 960 000 Ft3 L77 359 Zl2Ft

ffisult, VagY ÁFA |evonásra a p.oJ"kt ke'etéb"^Jigy a |e nem vonhatő

Pro.iekt szakasz megnevezese

2013. éV 08. hó 31. nap2013' év 03. hó 01. nap. szakasz: szoft programok e|indítása, a beruházásokra VonatkoŹó

liiibeszezési eUäráśor lefotytatása, a fe|újĺtások előkés'zítési.

befđezése, egyes fe|újítási tevékenységek e|indítása. a

f0Ĺ4' év 03. ho 10' napf0!4' év 02. hó 28. nap2013. év 09. hó 01. napszakasz: a közterü|et rehabi|itációs munkák és az épÜ|et

2014. év 09. hó 10. nap2014. év 08. hó 31. nap2014. év 03. hó 01. napIĺi 
'."l."s.' " 

t"'.te."l"-t 
'"habi|itációs 

munkák és az épü|et
fo|ytatása. befejezése, a szoft programok

2015. éV 03. hó '10..-09p2015. éV 02. hó 28. napzo14. év 09. hó 01. nap. szakaszi a közterü|et rehabiĺitációs munkák és az épíi|et

2015. év 07. hó 3o.. nap2015. év 06. hó 30. nap2015. éV 03' hó 01. naps'uka'* a szoft programok befejezése, a projektzárás

A Bg|ctt Ľ Euľóp.t Ułló támo$rlsáwl'
sj E|-ÍÚp|r Re9!máĺ|3 Fg|tldtérl Alap
tłłĺfiłlagĺruáaóvat Eló.!l ne!.



(ĺgmett prciekt adat|ap - sz@iáI|s étú várcrchabll|táció

$ szecĺeNY|TERv

Le nem vonható ÁFA.ýôl
nôve|t összeg (Ft)

l/1. a tiimogaüíst lgény|ŕĺ hozájáru|ása
t/2. partneÍek hoźjáruĺása
t/3. bankhitel

3 849 980 000 Ft3 319 107 453 Ft

16 455 171 Ft

24 881 236 Ft

19 893 739 Ft

va| Ĺsokkentett osszeget szükséges beírni az osz|opokba

2013. éV 09. hó 10' nap2013. éV 08. hó 31. nap2013. év 03. hó 01. napszakasz: szofr programok e|indítása, a beruházásokra VonaRozó
izbeszeuési e|járások |efolytatása, a fe|újĺÉsok e|ókészítés|.

Ĺárií*ĺse, 
"gyeś 

te|úJíuísi tevékenységek e|indĺtása, a

2014. éV 03. hó 10. nap2oĹ4. év o?. hó 28. nap2013. éV 09. hó 01. nap
I. szakasz: a közterÚlet rehabi|itác|ós munkák és az épü|et

z91í. év 09. hó 10. nap20ĺ4. év 08. hT 31. nap2014. év 03. hó 01. napszakasf: a közterirbt rehabitÍtációs munkák és az épü|et

iítások fo|ytaüĺsa, befejezése, a szoft pro9ramok megva|ósítása,

2015' éV 03' hó 10' nap2015' év 02. hó 28. nap2014. év 09. hó 01. nap
IV. szakasz: a közteri]let rehabilitsíciós munkák és az épÚ|et

2015. év 07. hó 30. nap2015. év 06. hó 30. nap2015. év 03. hó 0r. nap. szakasz: a szofr programok befejezése, a projektzárás



xi# ri* .d!u.P . s!ď|b étú vóńń.uttĺśló

vszÉcHENY|TERv

L"ďđj.bb .'t.|á*" 
'*"t" 

8 .'đrľĺvrl mdclkoe6k lľáíy. . 15-E9 óv6 íćpđóg kwbđ 3aí0% üMÜm 2g H|nĺmum 20%

lGtśóbkú vóg'GéeĺicÍ .r.íý. . 25 .Y |b|.tü.Ú. kfrb.tt .|.&ný Yc|t 2ool.btí: 9AO% taffi@1$16 maímum 1490

\tagný pÍ.szt|Éú Íogt.|kcżÜtĺđ @Poítok ń|o.' .íá'tĺ. 2oo1.bro (7.8,9 kltcgffáJú

b9|aIko&tsis| ŕó6oporhÍa|íŕo9|aIko&tofu k)!
38,4O% tk*Bum 300,6 Miíimum 28%

59,70% Hln&íUm 65% MInimUm 60oó

{unkańétkĺl|i€k.ÍánY. a'.kđótc.ü|€tcr ńaoôs Yofr 20o1.b€n: L2,6O9b Mlnlmum 9% MInImum 7oÁ

rańósńÜík.nótk{i|iokäÍányaat.kciótG]ütGt6nmagasvott2oot.bGn(|6galább360í.F3
muíkaíé|k|i||Gk aÍánya):

4,2oo/o Minimum 3Yo illnimum 2,49o

łi|äeas.żon a|cív korúak (15-59 äYés) ô]ánya, akiknck 2oot.bôn c;ovedctomÍonások
(izáró|.g á||ami vôey hClyl támogatás volt:

l2'80oÁ Minimum 9olo ,tÚiř'l'Ę.8oÁ -

Yz.tt tu|.'donú |akásk.Íány' nagas ir rkc|ótGÍ{i|ďGn (Jeten |dószäbôn): 24.oL% Mln|ńum 2090 ilinimum 8oÁ

ffi |ó'*ofr 'ônd*.Í€ 
stoc|á|i9 támogatásköo| .

"l.i*ii.l."' "ĺ.'onyĺtofr 
YáÍośi át|aghot kópGst tÜbb támogatás (d...bíám) ko]Ült

đos.tásľai
L,730k

íend5zeres szodá||s támogatások 5zámä
|akások sżámáhoŹ kép6t |eqa|ább 1,5-
sŻ€rese ô váí6| (Budapesten keríi|eu)

áuagnak

A Íendszeres szoc|áĺ|s támogatások
száma a |akások számáhof képest

lega|ább 1,3-rzoro5ä a várośi
(8u(täpesten keíüIeÜ) átlagnak

l ĺcaŕGliebb 3 éYes (gyáŕáď 6v + két naptáÍl áv. ata: P|. zoog-b€n a 2oo7-2ooa-2oo9{s

ľłńĺ.í ovĺ) eoplĺrň-ĺvGk ô|.@íY .řánya. |akásk táńáhot kép6ď:
41'56oJo

A maximum 3 évs gépjármúvek Śfáma a

|akások számáhof képst |egfe|jebb 609o.i
a várcs| (&dapesten keńi|et|) át|agnak

AA maximum 3 éves gépjáművek
sfáma ô |akások számáhor képest

|egfe|ebb 65oÁ.a ô városi
(Budapesten keriiIet|) át|a9nak

k 5 6'ĺntnát magasbb t.kóház.|Óań blá|h*ó |.kot t.ká$k môgas a]áný. .t 5o.ooo Í6

IakónópGśśégńó| íacľcbb várcskb.n:

A naoy |akáśś2ámú épütđôkbcn b|á|h*ó taká*k mag.s aráíya .r 5o.ooo í6íé| kisbb
IakónéPsség9€| rGnd.|ku6 váÍosokb.n:

Nem Íe|eváns

mln|mum 600Á ôz 5 szlntné|
maoasabb épü|et.kben ta|álható

|akĺs;k aránya . |ega|ább 5o.ooo ŕó
Iakónépesség9e| rendelkczö

várcsokbän
M|n|mum 50% a |ega|ább 40 |akássô

|ôkások arányô az 50.000 6néĺ
k|sebb |äkónép69éggeĺ íendelkgó

váÍo5okban

ík".f..t 
"éR.{''I, 

íó'k..l..fu' ós Éúkśógtlkásk..áńY. . |ôkofr lôkáskoí brlÜl n.9.6 36.100,6 Mlnlmufr 25%

taoas Yot ö B.xlmuń .!Y đobás |.ká$k.ránya . |.łofr |akásokcn bc|ii|. zool.bon! 57'ý%

m|n|mum 30% a tegä|ább 50.000 ŕő

|akónépěséogel r€ndetkez6 várcsokban. é
m|nlmum 20% az 5o.(X}0 főnél k|sebb

|akónép€sćggd rcnde|keô várcsokban

.agôs ôzon lakóép|t|6t.kbGn b|álható takásk r]ányá' am.|yGk Íos GncÍeiahatékonyśágl

e|ĺGmz6kkel ľGnd.IkGack:
l{em 

'e|eváns

A reśsf energ|a-hatékonyságú
x.!.LL^- }.'{tA-}Á ĺ5Lj.^L :ŕj
a cé|teííjIet takásá||ományának

mlnimum 7O%_a

Á APEtffi eEuÚp6tuno'n.rgrÉ5á'-..
B BEÜÉpiiRogtođáli5F.i|iíó$Al.F
E tářsf,oauĺmzásáôlntóslne!.



x|đdt PEřk &&p. s#álB ďú vĺreftEbtffió ff szÉcľerĺvrrenv

ffiHrcMry

ffiGbb:''"ffi ld..'" 8 
"đtáyá,'J 

Éłrd.ü(.'ók.r.nYł . lýso éÉ oćDśćí tfu
ňádáś6hm1łn:

s,{% ffihÚm B% Mnhum 20%

Us6fu|.Ú lćłĚtEégúGk.'ánF . 2s év íeŁüid( |6]éb a|ä6ohy @|t 2@1*: 9.{% Masmuń lo%

uamny pÉíĚű Íq|ä|bätác eFó& ffigE.ŕánF 2oot#ń (7,8,9 łätegóńájü

oo|at|@Étás| f6sFójaVf og|.kÉb@k):
s,4% Min|mum 3ooÁ Minimum żóóÁ

t 9ä'đ..á9''.e rcń ii&űÝ nćp...ćí |r.nF a *dóEłúl.tl |rkóné9đćĺm Hu Ń9* WE 59,70% ffihum 65% Mnhum 60%

|uňbné|ffi lĺck ônĹnF az.kdóH|cb tÚ 6|t 200l+ń: tz.60.h MnlńUm 90Á

"đós 
munbné|kütick aráńYa ar akdóbřü].Ęn mgasvo|t 2ool.bon (l6ga|ább 360 naPos

nunhnákü|lck áránF):
4.2o.Ä MnImUm 2.4oń

{agtr.ón ôkdv ko!ú.k (t5.59 éÉ) äńôF' aĺ|kn* 2ool-bén ä 

'órcdélđforásukdzáró|.g áĺaml Egy hely| tÁrcgätá8 Wĺts
12'80oÁ Mnĺmum 90ó Mlnhum 8oÁ

5nkoffiánEť bbjdonú |á|cásł ařánF ńags d akdóErÜl.eEn oe|en |d65zaban): 24,O!6h Minĺńum 20oÁ Minimum 8oÁ

Ęřä6đEieň'ahffilre.1i|b| GloíbĚ rcnd*éś Đdáis Émogäöskbô| a
.ká#imhoz v|ńŔvíbE václ ádagbt &éÉđ töbh támogatáś (d.].bilám) łérült
doď'tá6?a:

t,73.b

ľendszeG szoclá||s tlmo9atások sÉm.
|akásk számáhoż képest bgô|ább 1,s.
*gse a várcś (Budapefun kd|eü)

iiUagnak

A í€ndsżffi śzoclá|is táńo9a6sol
sźmä ô |akásk számához képst

kgBĺább ĺ,36zorosa a Városi
(BudaF*en ked|e!i) áilôgnak

\ te.íďcbb 3 évs (gÍiÉid év + łét naruĺd ćv. ua' pL 2oo9łcn . 2oo7-20oa.2oo9#
ľĺňĺgi evĺ) gepiĺńúwk r|a&nv.ÍáhF. t.kíEk Eámáhoż képđ:

41,56%
A mäÍmum 3 év6 gépjámü€k sźmô a
|akások sźńáhof képst |tfe|jebb 60%-a

M ńaŕmum 3'év6 gépjáđűEk
sżáńa ô |akások 52ámáhoż képest

tsgfdjebb 65oÁ€ a várs|
(fu daFsEn keÉ|eti) ádagnäk

r 5 dńhé| magagbb t.kóháakb.n b|á|h.tó bkotlôkásk ffigas.]ánYa az 5o.ooo í6
akónépéségnćl nagwbb Yárc$bn:

\ nagv|akisimú épu|GEkb.n btálh.tó |rki@k mä9.5äráhY'.z 5o.ooo í6há| k|sebb

.kónćp€séggel H&|ł..ô Mĺrcohn:

Nffi ŕdeńns

ńaoösabb épütetékben b|á|hBtó
|akások aránya a |4a|ább 50.000 f6

|äkónérsé99e| rende|kezó' várcsĺłban
Mhhum 9oó ä |ega|ább 40 |akás$|

|akásk aránF ôf 50.m í6né|

kbebh |akónéps5ć99É| ísde|kez6
Városohn

ffiia a |äkot].káebn be||l| B.gäsvo|t 36,10oÁ Mlnĺmum 25óó

|ä9.3 E|t ! m.x|ńuń é9v tbáś b|óśok.ránrá e bkoB bláÉkoí belüĺ' 2oot.Ęn: 57,90%

nĺninuń 30oÁ ä |e9a|ább 50.000 f6
hkónéFég€el HdeJkeó ýáosbn, 6

mh|mum 20% .z s.m ńđnél reebb
|ôkónéEśéood renddkező várc$hn

Ns ídeváís

A rcssz énét|a-halékonysá9ú' 
-

b9Ü .ah takóépohbtten błíüBtó b|đsk.ráný.' ańetý.k rcs Gnt|ährtékonFágl
dlon'ôk.l rerd.|kq.k

ä cé|H|ď |akásáĺománvánôk
mhimum 7ooÁi



K|cmĺt pb'ekadáÉap. Fun|dób6vÍo6váGrtłôb||tÉdó szÉcHENYlTERV

|akófunkdó;ffi b.*.'á- (,.rda.óg.' L.l:!đág|, mrrdóE'Ýáffl..otl
ńä;i;il;ńń--'ág ĺiłsĺ|ár, mĺigr.. ďt€nóľ. .l6kóťdté..
|ŕôIehéndsmeňL stb'):

^ 
t.vékenvôég Ékđi tGĺ!áÉ (ńax. 1 200 laÍakH):

!,"jĺřiĹä.ňäö..ollóffi l**tJti"gć.'đ"ä. A fdú'ĺtás| m*káabt( a tözös

ffi.äl-.iiiiijffiĺä iö*t'aÉk é5 .|6ić.be *ero|rck 

' 
qerglahatékonyságot lavltó

iiäiJe.ł.ińo.rolo"d h6Ez|9€tét.É, tit2ŕa|9'9ďďéŠ' żáÍÚĺr'dém lriEetejés, nyĺ|ásárók

;řilä:iläŕ), "J*|nt; 
bkhátás m|n6;é9ét Mgybm 

'avĺtó 

vlzsedést 9á!ó

äíJ.*"'ĺ*ii ĺ{ĺĺĹĺnu |atások 6ďé!6. vatamlnt a köfblżmságl.szempontr| nagy

fr;.t{tä;,ńiJ;áń"iÍ te]iiou rupu * ňputaeŕonÉndsŹg ktépĺtés| runká|abk. A
'Jiiĺtĺs si.an łremert nanggi|yt kđp a me9|é;6 komŕort né|külÍ |akłsok komfufu9ításához

äää;;.i;;iifdiiilłĚi ńił'tĺi".tĺŕ, e. 
" 

|akáskomíofusĺtás. teh€t6sé9érek

nątgemtésé (p|.: gépéget tffizwx atte, b6vĺtése' stb.).'vďm|nt {iÍ66-á|ló

lřää'řälö rcí łi.'tt |a&á9Í ösz6Yltáúrô, komńortosítlsáB.Egyę ':!ijľ'**i"iei* ĺľ"qyfu""'* ut@ 26.. Magdotn;Ut@ 12., Magdoĺnô d@ 2oJ valaménnYl közós

ääiJ, idĺ.'éĺtĺ"."u és gépjĺď ĺłtet megúJĺtÁ'@ keÍiit. Eżs fuliir| m|M a

řňji|r. .na." tłeshá;k vonôttozásában mgý ĺangsríyt tapnak az ut@kép 6ftét|kal

.ääĺäř"ĺ.ĺr p-iú""n béfo|Yáso|ó hom|otau fe|ú'ĺtásl munkálabk.

ł tevékeńYség t.ánti lgény é5 kihaszná|Eáo béńubtásal indokottságô
'mar.700 kaÍäkteÍ):

. i1agdo|na ncay.d teÍii|eténje|en|e9 |s xozg ll5 EerocrdD |d(É: Yo

ui"iđonĺan, ĺ"ile..o"n a|acóny komfu ltb|(oatta|, vizesedést pŕob|émákkäl' aĺäGony

.neíqlahatékonyśággat és ezälbl @aBv magas @Ě|kö|tsćgekket. Az,éplt!:ľl11*u.
;;;;;;iä;'Ě'ík;iíy*, äzonna|i |ntézkedéś |gény|6 milsfak| prcbĺémáva|' äme|yeľ

lňáłtása ttemett s'e.epet kapofr az eddĺgi ütemek során. A IlI. ütem az

il;ňil.ń;;ł."' ; vizeredésre, az uicakép megúiu|ására kon@ntrá|. sor.kďii| o|van

iiuiĚiäii-.äJii.tiä."-ŕ mlnd a moszaki. m|nd a táÉada|m| prob|émák nagyÍokÚ 
.

;ä;;-iůjiĺ-sä ;;;l;;. ĺ hosszú távú fenntańhatóság szempont'ait ffgye|embe véve.

@Gl Ön}ormányŹat / Klsra|u JozseľaÍos|. 
Vagyongafdá|kodó Kft. -'...........-".-

@72, 353'17, 35376, 35450' 3s074' r5rb5'

ićzsíc|,3ś*1|,żłi,ą:.siłzg' gsągo, lszgz' 35309, 35311, 35374, 35421, 35057' 35082'

35139, 35329, 35136. 35496EvékeńYség hé|ys'íne (he|yÍa'zi szám(ok)):

l bvékenYség cél'a:

---fu önto-m-áńBE jé_ňäk3skba.'ió-iEmffi Ekh"t7smlnđségének javĺtása,az

encÍgiahatékonyság ńöve|ése, af ut@kép jävĺtása.

@sok bér|ői a|kotják. Anegyedben |évo

,"ři"tjJi&rairiitai* lakásá||ońánybót a Hagdotna Negyed PÍo.gom lII' üteme 770

i]i"J.]"olii. oeĺit.ĺ.t éľlnt, ezá|b| 77o 6a|ád, m|ntegy 1.770 ŕ6 

'u!"lu 
" . ' '.

l'lo-äĺ,i!ř"i.:lĺiĺi r.o-etlen a6opoŕJát' A célgopoŔ ĺ;gJa| ä.táEadatom'a|só rétegébol

äiuiň"t ü,iáoĚp...entá|t között0k á hátŕányos hetyŹetben |év6k, hátŕa|ékosok'cé|csopoÉ bcmubtáśa (max. 500 tórakter):

uegľljĺtorĺalÍépĺletek száma (db): 3a

\ megv.lósu|áśt méró ĺnd|kábr
meqnevefés, méńékegység. cé|éfrék):

|. év 07. ň
r meqvalóśĺtá9 ledezétt kezdete (év' no, nap):ffi 4. év 08. h

L 4ff 9Ą3
Ĺ 122 943

iżeńelt€tés, múködtétéś b€ńÜbtáś. (sf eilezet. fi ńanszírozá5, tUĺaldonossa|

rapcsolat):

dá|kodó xfr. véqzi. A
^. .'.*;;;;;';i 

ň;ság loo%-ban a keío|et| önkoŕmányfat tu|a'idonában á||.

Hffi!Ľ##ffioLhn{wjútüłpĹĺsń1.x{-Ej / v. Á o@'.& ffi



Kem|t pót€Jč.datlaP - sbcláus élú váffihab|||tádó

sszÉcHeuvrrenv

- '*.'i

:.łb.*

Effiffiffi



K|emelt projekt adatlap . sfociátis cétú váŕosrehab||lÉció

ę
szÉcHENYlTERV

Projektgazda: Budap€st Főváros VItt. kerti|etJózsefuiroi önkormányat., - 
rciektsnenedEer: RéV8

Józsefuáros| Rehabilitácjós és váÍosfej|esztést záÍtkörűen Miiködö RéswényÉrsaság (Rév8 zrt.)

Ą megvalósítás mnedzsmentjében közveuenúl résłev6 szemé|yek száma: 4fő

Ąlfö|d| Gyôrgy
rk|eve|es épftész
łÁVŔ 7ŕ
20

.|év:

(épzettse(
;zeruezetr

;iFtó|ÁŚéve|. meY. 1000 känkter):

Budapest Európa Be|Városa KU|tunĺlis Gazdaságfej|esztési Program, Józsefuáros Pa|otänegyed (KMoP.5.2.2./B.2f.2oo9.o004): proJekünenedzser, 2010.2012',

Révg zrt. (1,7 mrd Ft.); Magdo|na Negyed Program II. (KMoP-5.ĺ]1/á:zóog.ooor). prolěŕrnenedzser,2oo8-2o11., Rév8 zÍt. (Projektösszkö|tség: 2,2 mÍd

Ft.); GreenKeys (Interreg cADsEs III/B): projeKmenedzser,2oo5-2oo8., néve zrt. (projektösszkö|tség; 0,06 mi||ió EuÍo); Magdo|na Neqyed Program I.:

projektmenedzseÍ, 20o5-2oo8. (Projekt összkö|tsege: o,8smrd rt.); iutó'utcai partnirséói Prcgram (PHARE): projektmeneduser, 2004.2006' RéV8 zrt. (PÍojeK

összkö|tség: 1'039 mĺ||ió Euro).

'ár|s Edit

'Áń7ňnVř'fu ĺ""on'ĺ.nŚi önkôŕmánwat Po|oármesteri Hivata|a

.Jév:

roferuezett heti munkaidő ráfordíüís (óra):

3udapest Európa Be|Városa Kultürá|is Gazdaságfej|esztési Program, JózsefuáÍos Palotanegyed (KMoP-5.2.2./B.2f-2oo9-0004): pénziigyi fe|e|ős, zoĹo-2oLz',

Po|'ármesteri Hivata|, (Projekt összkö|tség: 1,7 mrd forint); euaapesilózsefuáros l,ĺagdoiňa Nägyed Program u. (KMoP-5.1.r./B.2oo8-ooo1): pénzugyi fele|ős,

2ođ8-2o 1 1., Po|gármesteri, Hivata|, ( Projekt összkö|rség| Ĺ,7 mrd forint) ;

Energĺaracionali2á|ás Józsefuáros tĺn.l.oińtĺnr.au rennđrtásĺ to'intezményeiben (KEop-5.3.o./A/o9.-2oo9-oo15): pénzugyi fe|e|ős. 2009-2011.' PoIqármesteri

Hivata|, (Projekt összktltség: o.s ńiJ.ri.i; ł".pru' ŕá,ottae'i eseiv"syá"iá'esi p.oq*. .áo*ló.ítása Jóxefuárosban az esé|yegyen|őséq többirányú,

3qyirányújavításaérdekében(TAMoP.3.á.2.o8/t-2oo8/ooo2): pen.iigíiraetos-,żooó.zorr.,iolgĺÍÍnesteriHivata|,(PrcjektösszkÓ|tség:75mi||ióFt.);
Bölcsődeépítés Józsefuárosban ĺruop.ą.ś.i'.oó-zoo9-óo23):' pěnzuglii.ĺe|etős, ioto-zoĺz', Po|gámesterl Hivata|, (Projekt összkö|tség: 317 mi|lió Ft.)'

zs|di täios\|éV:

riŁJĺ;ii*'iffi z.f"'" ł1'""ń,j ovonoazdá|kodó Kft.

ffi l0

szakmai tapaszta|at (projeKek nagysägrenoJeneK ÍÍ|.9le|o|e5eve|' mox. ruUU MIoKE|,.

r-E

'lév:(é-"tt.é* .őż^^1.|A<,.ęďió|fuxs

ffiVsáorendjének meqieb|éséVel, max. 1000 kąrakter):

;zomszédságok a közbiztonság me||ett: prcjekÚe|e|ős, 2o1o-2o11., RéV8 zŕ. (ProjeR összköltsege:.3,6 mi|lĺó Ft.); Magdo|na Negyed Program n' (KŃibP-

'.1. 
VB-2oo8-ooo1): szociátis és bűnmegelőzési programok vezetőj",ä p.iě.li 

'äňit"rinf 
rendsierénet re|ďóse,.żoos.zoĺĺ'. Rév8- zrt. (Prcjekt összko|tség:

t,lmrd Ft.); Magdo|na ĺl"gveo p.oJiä. i;;;;ďJ|i'é' uűnmegelőźési piogämok p'etőjó, a.projeK monitoring rendszerének fele|őse, 2005-2008.'(ProjeK

i!i'ĺ.olt.áóä. đ.-sl;ro rt.ĺ, nevg 
'1]'ls'Jíř7iffi;|. 

,řää)"ää'ř"í"iäeii triuat.ĺa (Üśarb) í<ĺs. es Kôzépvá||alkoziĺsok Tevékenységét Tá*s9t
;;;ń;j;i. ľuęto muntatiĺs |akásprognmok terütetén, 1996-1999., Városkutatás Kft.
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o
{,
tro
E
1A
N
Eo
=o:{,ĚN,-oőřEgtt
=ťo
N
q,

E
lO
Y

I Kömyezeü sizempontú tanúsÍtás szeńnt működĺk I/N N N N

z r",''.tu,thďó.ĺgi tervve| u"g-y p,og."'.a| (Loca| Agenda 21) rende|kezik vagy vá||a|ja

eIkészítését
I/N I I

7.
ą tetre:tivő termékeVszo|gáltatást mInősíti valame|y elfogadott környezeti,

ienntarthatósagi minósítési rendszer szerlnt
t/N N N N

10. BAT techno|ógiát önkéntesen a|kaImaz (BAT techno|ógĺák száma) db 0 0 0

11
xtľnv*"u .'elnpontokat aIkďmaz az eszközök, termékek, aIapanyagok, szo|gá|tatások

beszerzéséné|
I/N N N N

19 @te|epĹitésképi/természeti/kulturá|is/építészet|értékvagl
áĺtékek megőrzéséhez

T/N I I T

2Ĺ'
A projekt során több|et zöĺdfelü|et fej|esztés
valósu| meg az e|őírt minimá|is zöldfel.i|eti
arányhoz képest

a |étĘövő zö|dfe|ü|et nagysága m2 0 0 0

az e|őírt mInĺmális zö|dfe|Ütet nagysá9a mz 0 0 0

zz. ,,. A 
'ö|df"|üt"t 

kia|akítiís .*án u. őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfe|elő

fajkompozíciók e|őnyben részesítése
I/N

Es*E

27.
27. Jobb összesített energetikai je||emzőkke| (energiatanusítvánnyal) rendelkező épiiIetek

száma
db 0 J 3

31
31. Megújuló energia arányának n<ive|ése a

teljes ener9iafelhaszná|áson be|Ü|

megúju|ó energia fe|haszná|ás kwh 0 o o

le|jes energiafelhaszná|ás kwh 0 0 0

E Aprcien.tEurcp.tun@tim9.É!át6\
trII iB'Föp.iRogionálirF.itigtÉriAt.P
E táÉfn.Éĺrczá!árŕ.t Elóslneg.
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b. c. d1. d2.
(l/N) I I I

f.
(I/N) I I

:

T

3.
ľo'o nlolu.onos m unkakörben dolgozó m u n katá rsa k azonos
lÁ-^-Ác}raa rÁczacíiInak

(I/N) I I
6.

Áz esé|yegyen|őségi céĺcsoportot vagy annak képvise|oĺt Devonĺa. a

p Ĺí" I.ťĺ.fr'"zésébe. A bevont cé|cso port(ok) : sze nved é|ybetegek'

^mĄb niik
(fő) 2 f 2

13. Részm unka |oos ľo9 |a|Koztau.,LtdK
(fő) 1 1 1

15. FogyatékossaggaI e|o aIKalrI|d.

Roma foqta|koztatottak száma (fő) 1 1 I
16.
f3.

30.

(fő) 185 185 185

Ił'*suu|ó'ítĺsban közhasznri fog|alkoztatási prog rame|em ĺs

tervezetVvan (I/N)
(I/N) I I

;-#

A Drcłr'd g E!ró9r| Unló táńoiltÁ!á€l
g. El.rtpĺ nogbíĺü5 FGĺIEŕéd Ar8P
ltrđn.EÍDŽĺkáv.l Elórul mct.
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Kieme|t pÍojekt adat|ap . Szociális cétú váÍosrehabilitáció

-|ázszám:
nonoq

{é|Vrei7i szám 18: 35374 Budaoest Fóväros Vlrr. Keru|el Jozse

' utca' tér, köz' eqyéb: Maorlolna utca
47.

Helvraizĺ szám Tulajdonos

Helvraizi szám 19: 35420

' utca' tér' köz' eoveb: Neovfuvaros utca
{ázszám: z/b

Helvraizi szám Tulajdonos

le|vraizi szám 2Q: 35057
|t. Utca, tér' köz, eqyéb: ueŕ|vń|varos Utca
Házszám: f6.

Helvraizi szám
zi szam zL 35082 u'd''éstFővárosvlII-'kerulet:ózsefu árosionkormán

t|tcä- tér- köz. eoveb: i7éří|ähcIVi I tt.e
1ázszámi

Helyrajzi szám ulcUuu!

{elvraizi szárfl 22i 35139 BudaDest Főváros VIII. kerÚ|et Józsefvärosi onk
jt. utca, tér' köz' egyéb: Szerdahelvi utca

He|vraizi szám Tulajdqltqg

Helyraizi szám 23: 35329 n'..|".pct Főváros VIII. kerĹi|et Józsefvárosi onkornDé nyzo!-
. l|tca' tér. l(oz' eoveD: izerĺ|aheIvi tlľca

Házszám:
HeIyrajzi szám

{e|Vraizi szám z4i 35136 Bl rr|anest Fővá ros VIII. keri.i let Jozsetva ros! on Kormanyzat

tzinptvári utca
4.

He|vraizi szám
le|vraizi szám 25: 35496
TarsashazaK
Jt, utca' tér, köz, eqyéb:
{ázszám:

]atler Sándor utca
19. .i;{ľ;.l

Helvraizi szám I ulaloonos

le|Vrajzi szärn z6i 35L24 Társasházi Veqyes tulaloon
|f ||tŕe- tér' köz- eoveb: uiza utca
Ąá7számi

He|yraizi szám I UlcllUUIlU5

le|yraizi szám 27: 35422 TársashazI Veqyes tu|aloon

. utca, tér, koz' eoyéb: Mátvás tér
|ázszámi

He|yrajzi szám ul<uuul lu5

vraizi szám 28: 35279 Társasházi maqán tuIaidon

t' utca' tér. kÓz' egyeD: Mátvás tér
zszami

He|vraizi szám utaloonos

He|vraĺzi szám 29i 35297 I Arsasnazl Vegyes tulaloon
lľ ||tŕä tér kÍi7. eovéb: hvás tér

t1ázszámi 12.
Helvraĺzi szám I l||a|ooĺtos

He|vraizi szám 30: 35146 I arsasnaz| veqyes tu|alooÍ|

Ut, utca, ter, Koz, egyeo: Máľvás tér
Házszám: 3

He|yrajzi szám | |||alooĺ|o5

He|vraizi szám 31 35L47 I arsasnaz| veoves tu|alooĺ|

Mtátvás tér
zszami 16.

He|vraizi szám uIaJoUĺ

|e|vraizi szám 3zi 35085 Társasháa veqyes tu|aloon

|f t|ľ.a tér' koz- eoveD:
1ázszämz

HeIvraizi szám l u|đ|{JU|lus

le|vraizi szám 33: 35328 Társasházi Vegyes lulaloon
rp|eki tér

J!, u!vv' lvl' 
'rÝ-' -9'---

ĄźzązÁm. ?,
He|yrajzi szám I ula1ooÍ|(,5

le|yraizi szám 34: 35133 l arsasnaz| veqyes tu|ólooĺ|

t. utca. tér' k<iz' egyéb: ľe|eki tér
m: t.

He|yrajzi sziĺm l |||a]ooĺl05

Helyraizi szam J5: 35135 I arsasnaz| veqyes tu|.'1uoĺ|

Jt, utca, tér' köz, egyéb:
||ázszám:

ta|abi ÍÁĺ

2. oldal o 1 _kiemelt-MJv-adatlaP
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Kiemett projekt adat|ap . Szociális cétú Városrehabilitáció

Kelt.:

ęszÉcHENY|TERv

Cégszeríi a|áírás

Biintetőjogi fete|ősségem tudatában kijelentem' hogy:

kĺeme|t projekt adatlapon és me||ékleteiben fe|tűntetett adatok teljes körriek, va|ódiak és hitelesek,

tett nyi|atkozatok a valóságnak megfelelnek

a vonatkozó Kieme|t Projekt Felhívást és Pályázati Útmutatót, a vonatkozó jogszabá|yokat megismertem

tudomásu| vettem, u' uňĹän fogla|t fe|tételeket, kikötéseket, és kor|átozásokat magamra, i|lewe az általan

Ĺepui'ult,,u*","il." nézve kotđezőnek ismerem el, i||etve kijelentem, hogy az abban fog|a|t fe|téte|eknek

kĺkötéseknek az á|talam képviselt szervezet megfe|el, és biztosítom, hogy a támogatási jogviszĺ

fennállásának te|jes időtartama a|att megfe|eljen

żőĺámogatásiSzerződéstervezetetésazA|ta|ánĺ
Fe|téte|t megismertem, és vál|a|om, hogy a támogatás megítéĺése esetén az abban fog|alt

szerződést kötök a Közreműkodő Szervezette|

jogszabályokban meghatározott, a patva.d szervezetek részére e|őírt hozzájárulást igény|ő fe|téte|ekhez

a vonatkozó Kieme|t P1"j"K F"|hí"á'b"n és a vonatkozó Pá|yázati Útmutatóban e|őírt bej

tájékoztatási, nyi|atkozattéte|i, adatszo|gáltatási és e|lenőrzés tűrési és egyéb kote|ezettségeknek

a vonatkozó Pá|yázati Útmutatóban e|őírt tájékoztatási kovetelményeket, esé|yegyenlőségi és

fenntarthatósági' szempontokat megismertem, és a projekt megva|ósítása során az á|talam

szervezet annak betartásávaI jár e|

az á|ta|am képvise|t szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizárő, a vonatkozó jogszabályokban,

vonatkozó Kiemelt Projekt Fe|hívásban és a vonatkozőPá|yázati Útmutatóban fog|a|t kizáró ok nem á|| fenn

kieme|t projekt adat|aphoz me|léke|t okiratok máso|atai és az e|ektronikus adathordozón szerep|ő adatok a

edeti pé|dányokkaI mindenben megegyeznek és a projektgazda szervezet székheIyénltelephe|yé

az á|ta|am képvise|t szervezet a|apító (|étesítő) okirata, i||ewe kü|ön jogszabá|y szerinti nyi|vántartásba véte|

igu'o|ä_ ori,.utu alapján iogosuli vagyok a projektgazda szervezet képvise|etére (és cégje9yzésére)

řđJuntu. továbbá, 
-ľlogý á testÜleti szervek részéről a projekt benyújtásához és a je|en nyi|a

'Ĺsiet"renu. 
sztikségej.fe|hata|mazássa| rende|kezem, a szervezet tu|ajdonosai a projekt benyť

il;ňä'üř-e'-ň"iňááit szemé|yeknek semminemű .olvg'l 
jogosultsága, :in:.'-.l:ly...11.:'.*n1^j"ľľ

:;:ä;ä;''é.äi '"guruoelvoiná 
vagy bármiben toilatożna a projekt megva|ósítását, és az abban

va|amint a vonatkozó íaliái"íi Út'utuióoun és a jogszabá|yokban fogla|t köte|ezettségek maradékta|al

ilen kieme|t projekt adat|ap a|áírásával elfogadom a Kieme|t Projekt Fe|hívás C7.3. Egyéb speciá|is

)Speciá|is nyiIatkozatok ponEjá ba n feIsoro|t feltéteIeket

E A prc|e|.( n Eł'ÍÚp.t Un|ó rámggłÁsáEL
E ri E!.róp.l RGgtcoáui 6.itđtó.l At.p

E táÍ5ÍĺBawÍ@&árôlnlós0lneg.
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KoNzoRcIUMI rcvtirrM ÚxöoÉsr u reÁll.łpooÁs
Pá|yázat benyújtására

1.) Je|en konzorciumi együttműkodési megállapodás (a továbbiakban Megá|lapodás)
a|áírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő fe|ek konzorciumot hoznak |étre
abbó| a célbó|, hogy a Közép-Magyarországi1 operatív Program keretében a
,,Szociális cé|ú városrehabilitációs témájú kieme|t projektjavas|ataihoz (Kódszám:
KM9P-5. Ĺ.I/B-I2)"2 címíj pá|yázati felhívásra a Pro Régió Kozép-Magyarországi
Regionális FejIesztési és Szo|gá|tató Nonprofit Közhasznú Kft.3 közreműködő
szervezethez pá|yázatot nyújtsanak be, és a pá|yázat támogatása esetén az abban
fo g |a |t pá|y ázati célt kĺizos e gyÜttm ű köd ésse l m egva | ósítsá k.

A pá|yázat címe: Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Program III. (a
továbbiakban Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az a|ább fe|soro|t intézmények,
szervezetek és szemé|yek, akik az t,) pontban megje|ö|t pá|yázatban meghatározott
cé|(ok) megva|ósításában a Pá|yázatban fog|alt cse|ekvési és pénzÜgyi ütemtervnek,
va|amint kö|tségvetésnek megfe|elően a je|en Megá||apodás keretei közott részt
vá||alnak:

1. Budapest Főváros VIII. kerü|et Józsefvárosi önkormányzat
Postacím: dr. Kocsis Máté po|gármester, 1431 Budapest Pf.: 160
Székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Azon osító szá m (tĺirzs-szá m/cég jegyzékszám ) : 73 57 1 5
Adószám : Ĺ57357 L5-2-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: dr. Kocsis Máté po|gármester

2. Társasház, Budapest VIII., Bauer Sándor utca 19.
Postacím: Város-Kép Társasházkezelő Kft., Budapest 1062 Szondi utca 23.
Székhe|y: 1086 Budapest, Bauer Sándor utca 19.
Azon osító szá m (törz s- szám / cégjegyzékszám) : -
Adószám : 28525633- I-42
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Kovács Tihamér, Sza|kai Szi|árd ügyvezető

3. Társasház, Budapest VIII., Lujza utca 18.
Postacím: Baross 88. Társasházkeze|ő Kft., 1086 Budapest, Baross utca Ĺ24'
Székhely: 1086 Budapest, Lujza utca 18.
Azon osító szá m (törz s-szám / cégj egyzé kszá m ) : -
Adószám : 2BB93374-t-4z
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Tibor Tamás ügyvezető

r operatív program neve
2 Pá|yázati kiírás megnevezése
3 Annak a kcizreműködő szervezetnek a neve, akihez a pá|yázatot be ke|| nyújtani

'EW,
Ę ffi#'łffitrľ **m*.*



'ffimff SZECHENYTTERV
W

v-.

4. Társasház, Budapest VIII., Mátyás tér 5.
Postacím: Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft. Harmónia Társasházkeze|ő
Iroda, 1081 Budapest, Kiss JőzseÍ utca 19.
Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 5.
Azonosító szá m (torzs-szám/ cégjegyzékszá m) : -
Adószá m : 2859 t15l- I- 42
A|áírásra jogosu|t képviselője: Kovács ottó Ügyvezető, Turai Ląszló

5. Társasház, Budapest VIII., Mátyás tér 9.
Postacím: Ateizmestěr Kereskedelmi és Szolgá|tató Kft', 1oB4 Budapest, Mátyás tér
9. II. em. 4.
Székhe|y: 1084 Budapest, Mátyás tér 9.
Azon osító szá m (törz s-szám/ cégje gyzé kszá m ) : -
Adószám : 2BBB04L3-L-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Forgó Éva, Jeszenszky Attila ügyvezető

6. Társash áz, Budapest VIII., Mátyás tér 12.
Postacím: Ka|odoma Társasházk eze|ő Kft',1082 Budapest, Baross u. 61. IV. 4o5.
Székhe|y: 1084 Budapest, Mátyás tér 12.
Azonosító szá m (törz s-szám/ cégjegyzékszá m) : -
Adószám : 2BB9339B-L-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Gádoros Anikó, Simon Zoltánné Ügyvezető

7. Társasház, Budapest VrII., Mátyás tér 13.
Postacím: Gaálné Madarász Anna, 1084 Budapest, Mátyás tér 13.
Székhe|y: Budapest 108a MáĘás tér 13.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám) : -
Adószám : 28905107 -Ĺ-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Gaá|né Madarász Anna, Schuszter Csi||a
intézőbizottsá9i tag

8. Társasház, Budapest VIII., Mátyás tér 16.
Postacím: Kisfa|u Józsefuárosi Vagyongazdá|kodó Kft. Haŕmónia Társasházkeze|ő
Iroda, 1081 Budapest, Kiss Jőzsef utca 19.
Székhely: Budapest 108a Má$ás tér 16.
Azon osító szá m (törz s- szám / cégj egyzé kszá m) : -
Adószám : 2BBBo42o- t-42
A|áírásra jogosult képviselője: Kovács ottó tjgyvezető, Turai Lász|ő

9. Társasház, Budapest VIII., Szeľdahelyi utca 11.
Postacím: Kisfa|u Jőzsefvárosi Vagyongazdá|kodó Kft. Rea|Team Társasházkeze|ő
Iroda, 1084 Budapest, Or utca 8.
Székhe|y: 1086 Budapest, Szerdahelyi utca 11.
Azon osító szá m (törz s-szám / cégjegyzé kszá m ) : -
Adószám: -
A|áírásra jogosu|t képviselője: Kovács ottó ügyvezető, Ho|czinger Jánosné
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1o. Társasház, Budapest VIII., Teleki tér 3.
Postacím: FIKASZ Bt', 1086 Budapest, Lujza utca l/c
Székhe|y: 1086 Budapest, Te|eki tér 3.
Azonosító szá m (tcl rz s-szám / cégjegyzé kszá m ) : -
Adószám : 285o7o9Ĺ-L-42
Aláírásra jogosu|t képvise|ője: Nemec Káro|yné Ügyvezető

11. Társasház, Budapest VIII., Teleki Lász|ő tér 4.
Postacím: MOLARI Bt., 1089 Budapest, Visi Imre utca 14.
Székhe|y: 1086 Budapest, Te|eki László tér 4.
Azonosító szám (torzs-szám/cégjegyzékszám) : -
Adószám : 2BB85B4I-I-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Veizer Péter ügyvezető

12. Társasház, Budapest VIII., Teteki Lász|ő tér 5.
Postacím: CoNoPontWest,97 Társasház és Ingat|ankeze|ő Kft., 1025 Budapest,
Szépvö|gyi út 136.
Székhe|y: 1086 Budapest, Te|eki László tér 5.
Azon osító szá m (törz s- szám / cégje gyzé kszá m ) : -
Adószám : 20122999- t-42
A|áírásra jogosult képvise|ője: Hódi Ágnes, dr' So|tész István ügyvezető

13. Társasház, Budapest VIII., Teleki tér 6.
Postacím: Zádori és Társa Bt', 1032 Budapest, Tátra utca t4.t6.
Székhe|y: Budapest 1086 Te|eki tér 6.
Azon osító szá m (törz s- szám / cégjegyzékszá m ) : -
Adószám : 295$o78o-t.42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője : Zádori Istvánné Ügyvezető

14. Társasház, Budapest VIII., Te|eki tér 7.
Postacím: FIKASZ Bt., 1086 Budapest, Lujza utca l/c
Székhe|y: 1086 Budapest, Te|eki tér 7.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám) : -
Adószám : 2Bt34592-L-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Nemec Káro|yné Ügyvezető

A Konzorcium vezetőjének a je|en Megá||apodás a|áírásáva| a Tagok Budapest
Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzatot, mint projektgazdát (a
továbbia kba n Vezető) vá|asztják.

3. A je|en Megál|apodás a|áírásávaI a Tagok a Magyar Köztársaság Po|gári
Torvénykönyvérő| sző|ő 1959. évi IV. törvény 2L9. 5-a és 222. $-a alapján
meghata|mazzák a Vezetőt, hogy he|yettrjk és nevÜkben a Pá|yázatot a|áírja, a
közieműködő szeĺyezethez benyújtsa és a Pá|yázat e|bírá|ása során a kozreműködő
szervezette| szemben a konzorciumot képviselje.
A Tagok kije|entik, hogy a Pá|yázatban fog|a|takat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kote|ezőnek ismerik e|.
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4. A jelen Megállapodás a|áírásávaI a Tagok köteĺezettségek vá||aInak arra, hogy a
Pá|yázat támogatása esetén a projektet a Pá|yázatban fog|altak szerint
megva|ósítják, és ennek érdekében egyÜttműködnek.

5. Tagok kĺje|entik, hogy a pá|yázati kiírás részét képező ,,Konzorciumi
egyÜttműködési megá||apodás támogatásban részesített projekt megva|ósítására,,
című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban fog|a|t
tafta|omma|, va|amĺnt a Pá|yázatban és a Pályázatró| döntés hozó szerv döntésében
fog|a lt tarta|omma| szerződést kötnek.

6. Je|en Megá|lapodás a Pá|yázat me||ék|etét képezi.

7. Je|en Megá||apodás megszűnik, ha a Pá|yázat nem részesü| támogatásban, i||etve
ha a Tagok a projekt megva|ósítására konzorcĺumi egyÜttműködési megá||apodást
kotnek.

A Tagok a Megá||apodást átolvasták, és közos érte|mezés után, mint akaratukka| és
eIha ngzott nyi Iatkozatai kka I m i nden ben egy ezőt aláírták.

B. A Tagok egyéb megá||apodásai: Nem re|eváns.a

Konzorcium vezetője 1. konzorciumi tag 2. konzorciumi tag

Dr. Kocsis Máté
po|gármester

Budapest Főváros VIII. kerü|et
Józsefuárosi onkormá nyzat

Projektgazda

P.H.

A|áírás dátuma:

Kovács Tihamér
ugyvezető
Város-Kép

Társasházkeze|ő Kft'
Bauer Sándor utca 19.

P.H.

A|áírás dátuma:

Tibor Tamás
Ü9yvezető
Baross BB.

Társasházkeze|ő Kft.
Lujza utca 18.

P.H.

A|áírás dátuma:

4 A tagok a minta á|ta| nem szabá|yozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem |ehetnek
e||entétesek az I-7. ponttal, i||etve az 1-7. pontok nem törö|hetők.



3. konzorciumi tag

Kovács ottó
Ügyvezető

Kisfa|u Kft' Harmónia
Társasházkelező Iroda

Mátyás tér 5.

P.H.

A|áírás dátuma:

6. konzorciumi tag

Gaá|né Madarész Anna
elnok

Társasházi
Intézőbizottság
Mátyás tér 13.

P.H.

A|áírás dátuma:

4. konzorciumi tag

- ,!
Forgo trva
ügyvezető

Ateszmester Kereskedel m i

és Szo|gá|tató Kft.
plátyás tér 9'

P.H.

A|áírás dátuma:

7. konzorciumi tag

Kovács ottó
ügyvezető

Kisfa|u Kft. Harmónia
Társasházkelező Iroda

Mátyás tér 16.

P.H.

Aláírás dátuma:
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5. konzorciumi tag

Simon Zo|tánné
ügyvezető
Kalodoma

Társasházkeze|ő Kft.
Mátyás tér 12.

P.H.

Aláírás dátuma:

8. konzorciumi tag

Kovács ottó
ugyvezető

Kisfalu Kft. RealTeam
Társasházkelező Iroda
Szerdahelyi utca 11.

P.H.

A|áírás dátuma:



9. konzorciumi tag

Nemes Károlyné
ügyvezető
FIKASZ Bt.

Te|eki tér 3.

P.H.

Aláírás dátuma:

Zádori Istvánné
tigyvezető

Zádori és Társa Bt.
Te|eki tér 6.

P.H.

A|áírás dátuma:

10. konzorciumi tag

L2. konzorciumi tag 13. konzorciumi tag

Veizer Péter
tjgyvezető
MOLARI Bt.
Te|eki tér 4.

P.H.

A|áírás dátuma:

Nemes Károlyné
ugyvezető
FIKASZ Bt.

Teleki tér 7.

P.H.

Aláírás dátuma:
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11. konzorciumi tag

Hódi Ágnes
rigyvezető

CoNoPontWest'97 Kft.
Te|eki tér 5'

P.H.

A|áírás dátuma:


