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Budapest Józsefváľosĺ Onkoľmá nyzat
Kénvĺselő-testület e számára
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté, polgáľmester
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Tárry: Fedezet bĺztosításar KEOP.2012.5.5.0/A azonosítĺíszámú páiyńzat
benvrĺi tás ának előkés zítéséhez

A

napirendet ryí|tlzárt ülésen ketl tlĺľgyalni, a döntés elfogadásához egyszeľti/pqlqĘllg'j!
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Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Váľosgazdálkodási

és Pénzü5ri Bizottság

HatározatiiavaslatabizottsźĘszźtmfua:AVarosgazdálkodásiésPénzügyi Bizottság
iavasolia a Képviselő-testĺiletnek az előteries ztés meg!źrgya|źsźú.
Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

A

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség f012. deceĺnbeľ12-én,

'KEoP-2012-5.5.0lA

kódszámon pźiyázati

felhívást tettközzé a Környézet és Energia operatív Progľam,,Éptileteneľgetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítasa'' címmel.

A

páůyźuatikonstrukció cé|ja az eneľgiahatékonyság és az eneľgiatakarékoss źę fokozźsa az energetika teljes
vertikumában' azaz az energia termelése, elosztása, szát|litása és _ a vertikum legkritikusabbnak ítélhető

szegmense

A

-

a végfelhasznáiás területén.

pźt|yźuatifelhívás szerint támogatható tevékenys égek az alábbiak:

I. Az épületek hőtechnĺkai adottságaĺnakjavítása, hőveszteségének csökkentése:
a) Utólagos ktilső hőszigetelés,
b) Külső ny í|ászźtrő -csere/korszerĺÍ s ítés,
c) Hővisszany eró szel|őzés korszeľÍĺsítése,létesítése.

II. Intézmények fűtési, hűtési és használati me|egvíz rendszereinek koľszeríĺsítése,illetve a vállalkozások
nem termelési célúfrĺtési'hiĺtésiés használati me|egvízrendszeľeinek korszenĺsítése:
a) Hőteľmelők cseĘe koľszeľíi,nagyhatásfokú beľendezésekre kazźnok égésfej-korszenĺsítése
tiizelésihatékonyság-növelés célj ából,
b) Automatikus központi és helyi szabźiyozások kiépítése,
c) Fíĺtési-és használati melegvíz-rendszerek korszenĺsítése,szabályozhatővát tétele, egyedi mérési
lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások a|ka|mazása,
I

d) Hiĺtésirendszerek energiatakaľékos koľszenĺsítése,
e) Kisléptékű, helyi kogeneráció , Yd{! trigeneráció kiépítése(kizárő|ag saját felhaszn źúásra,villamos

és hőeneľgia értékesítés
nélkül)
f) Hulladékhő hasznosítasi lehetőségek kiaknázása,

e) Goz hőhoľdozó közegváltasa fonővízre,
A hőelosztó rendszerek korszertĺsítése,veszteségeinek cscikkentése,
i) Távhőrendszerre való csatlako zäs fe|téte|einek megteremtése.
Kötelező elemek:
a) FÍĺtési,hűtési és hasznźiati me|egviz rendszeľek korszerűsítése esetén az energiahordoző éslvagy a
hőfogyasztás elktilonített mérésétlehetővé tevő mérőmíĺszereket kell beépíteni.
. b) Fűtési rendszerek korszenĺsítéseesetén, ha az épu|et rendeltetése megkívánja, heti időprogramok
beá|lítására alkalmas szabźiyozási rendszert kell kialakítani.
h)

ilI. V ilágítási rendszerek energiatakarékos átalakítása:
a) Fényforrások' világítótestek és előtétek cseľéje,

Kiil- és beltéľivi|ágítási ľendszerek korszeriĺsítéseés az ehhez kapcso|őđő az igényekhez térben
és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása,

b)

amennyiben eneľgia-megt akar itást eredményeznek.

tV. Közvilágítás eneľgiatakarékos źúa|akitźsa:
A közvilágítás energiafelhasználásának csökkentése a lámpatestek, fényfoľrások, előtétek és az
energiamegtakarítás szempontjából indokolt vezetékek felújítĺása,vagy cseréje.

A

pályázati felhívás szerint
kombinálhatók.

a fenti I., II., ilI. alpontok szerinti

tevékenységek egymással szabadon

A

páůyárzők kiiľéľevonatkozó rendelkezése szerint a költségvetési szeľvek és költségvetési rend szerint
gazdálkodó szeľvek is p źiy źvhatnak.

pźiyźzatkeretében elnyerhető támogatás iisszege a költségvetési szervek esetén minimum l millió,
maximum 500 millió Ft lehet. A költségvetési szeľvek és intézményeik esetében a támogatás maximális
mértékeaz összes elszámolható költség 85 %o-a.

A

onľész:apáůyźaőnak legalább
kell rendelkezni.

A

a pľojekt elszámolható ĺisszköltségének 25 %-źúkitevő, igazo|tsaját fonással

páiyźzatok benyújtása legkorábbaĺ 2013. február 05. napjától lehetséges, a pá|yáuatok elbírálása

folyamatosan töľténik.

A

pźiyázat meghirdetésekor az 50 millió Ft feletti tátmogatźs igényrĺprojektekre 10,5 Mrd Ft ál|
rende|kezésľe, meýből 5,5 Mľd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdáĺIkodő szeľvek és
nonprofit szervezetek szźlmára áll rendelkezésre. A projekt zárő e|számolási csomagjrának benyujtási
határideje legkésőbb 201 5. június 30.

A

pá|yázati fe|hívás meg}latározza az e|számolható és a nem elszámolható költségek körét. Az elszĺámo|ható
költségeknek 2 típusa van: a) elszámolható költségek a pľojekt-előkészítéssonán (meýnek összege nem
haladhatja meg a projekt tervezet1összes elszámolható költségének 6 %-át) b) elszámolható költségek a

pľoj ekt-megvalósítĺĺssorán.

A

pá|yźzati fe|hívás fenntaľtási kiitelezettséget határoz meg, mely szerint a projekt fenntartási időszak a

projekt befejezésének napját kĺivető naptól számított 5 évig terjedő időszak.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat az alábbi intézmények,épiiletek energia

hatékonyságźúvizsgá|taaze|mtilt években egy lehetséges KEoP páiyéuatkiírásának reményében:
Budapest Főváros VIII. került Józsefuĺáľosi onkormányzatPo|gármesteri Hivatal (Baross u.63-67.)
Napraforgó Napközi otthonos óvoda (Tolnai L.l. 7-9.)
Józsefuárosi Egyesített Bölcsodék (Horánszlqy u.21.)
Pitypang Napközi otthonos ovoda (Szĺázados u. l4.)
Napsugár Napközi otthonos óvoda (Dankó u. 3 1.)
Százszoľszép Napk<izi otthonosóvoda (Szűz u, 2.)
Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)

-

Gyerek-Virág Napközi otthonos ovoda (Baľoss u.93.,111/b)

Hétszínvirág Napkcizi otthonos ovoda (Kun u. 3.)
Kincskereső Néphagyomźnyórző Napközi otthonos ovoda (Bláthy ottó u. 35.)

A

vizsgálat a homlokzatok szigeteléséľe,nyílászáľók cseĘére, padlásfüđémekszigetelésére, lapostetők
szigetelésére,gépészetikorszerűsítésľeterjedt ki. A hivatal és a Kisfalu Kft. munkatársai helyszíni bejarást
tartottak az épületeknélés megvizsgźita a felméľésóta töľtént váltoásokat apálryźaati felhívásban szerep|ő
kritériumok szerint. Mind az elkésztil e|őzó energetikai audit, mind a helyszínen tapaszta|tak alapján
megállapítható, hory a felsoľolt épiilctck közül több is megfelel a KEoP-20I2-5.5.0/A kódszámú pźiyźnati
felhívásban szereplő feltételeknek.
Fentiek alapján javas|om, hogy az onkormányzat induljon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiíľt
KEQP-2012-5.5.0/A kódszrámú - a I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének
csökkentése és a II.) Intézmények fűtési, hűtési és használati melegviz rendszereinek korszerĺisítése,illetve a
vállalkozások nem teľmelési célúfiĺtési,hűtési és használati me|egvíz rendszereinek korszerÍisítése_
pá|yázaton, az a|źbbi épületek energetikai rekonstrukciója céĺjából:
- Naprafoľgó Napközi Otthonos ovoda (Tolnai L. u' 7-9.)
- Százszorszép Napközi otthonos'ovoda (Sziizu. 2.)
- Vĺárunk Rád Napközi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Főváros VIII. keri'ilt Józsefuárosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivatal (Baross u.63-67.)
Apátl'yźu-ati felhívás szerint apźńyźľatbanbenýjtott projekteknek eneľgetikai audito(ko)n kell alapulniuk.
Az energetikai audit tarta|mźnak ki kell elégítenia pźiyźaatifelhívás szerint megfogalmazott foľmai és

tartalmikövetelményeket,valamintazalrálbbiakat:.
- azBnergetikai veszteségfeltáró vizsgálatok összefoglalója épĹiletenként külön-külĺln elvégezve.
- 712006. N.24) TNM rendelet szerinti eryszeľíĺsített/rész|etesmódszeľľel e|végzett számítás a fejlesztés
előtti és a tervezett állapotľa vonatkozóan.
176/2008 (VI.30.)
Épiiletenergetikai Tanúsíwany fejlesztés előtti állapotra vonatkozóan

.

a

a

koľmányrendelet szeľint.

Jelenleg az onkormźnyzat nem rendelkezik a fentieknek megfelelő eneľgetikai auditokkal, ezért azok
elkészítéseelengedhetet|en a

pá"|y

źuat benyrijtásához.

épületeneľgetikai auditot egy 1Magyar Méľnöki Kamaľa névjegyzékébenszereplő ENt-Sz (illetve
jggutód szerinti besoľolása), vagy TE (épületek energetikai tanúsítĺása-eneľgetikaitanúsító) ffi1gy aMagyar

Az

ÉpíteszKamara névjegyzékébenszereplő sZEsZľ (illetve jogutód szerinti besoľolása), vagy TE

jogosultsággal rendelke zó szakértőnek kell elvégeznie.
Amennyiben az onkormányzat közvetlenül kijt szerzodést az éptiletenergetikai és/vagy technológiai
auditorral, akkor pát|yźuati felhívás mellékletében rögzített kötelező előírásokat taĺta|maző szerződést kell
kötnie.

A

pźúyźr,atbenýjtásához

a pá|yźaat irására vonatkozóan fedezetet sztikséges biztosítani' melynek becsült

eľtete aze|ozeięš piackutatĺái a|apján 7.850.000,- Ft + Áfa.. Ezen összeg aközbesz,erzési étékhatĺáľtnem
haladja meg (2013. évi értékJrlatźrszolgáltatás megľendelése ęsetén nettó 8 millió FĐ. A pä|yázat irás
bele éľtvea
taĺta|mazza a pźt|yźzatbenýjtásához szükséges összes dokumentum elkészítését,
megvalósíthatósági tanulmáný, az energetikai tanulmáný és az energetikai tanúsitvélny elkészítésétis. A
pźiyál;lati felhívás szeľint ezen költség kĺizül a pźůyáľ;atírásának koltsége nem számolható el, azonban az
energetikai tanulmány és az energetikai tanúsítványok díja elszámo|hatő apáiyázat költségei között.

A

fenti értékeka|apjźn a szo|gáltatások ľnegľendelésérea Józsefuárosi onkoľmányzat-Közbeszeľzési és
Beszerzési Szabáůyzata szerinti beszerzési eljĺárások lefolýatrísa szükséges, melynek eredményéľől- a
Iglfoog. (V.06.) önkoľmányzati rendelet 45. $ (4) bekezdés 1. pont c) a|pontja a|apjáln - aYárosgazdálkodási
és PénzĺigyiBizottság 2013. januátrfB-ántartandó üléséndönt.

ollkormźnyzatairól sző|ô 20|1. évi CLXXXIX. töľvény
(2)
bekezdése, aztúlamhtnurtásľól szóló 2011. évi CXCV. töľvény 23.5 Q)
41. $ (3) bekezdése, a 1ll. $
bekezdés a) pontja a|apjźnhozzameg. Kérem aza|źbbihatározati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testiilet

döntését aMagyarországhe|yi

Hatá'rozati javaslat

A Képvisető-testület úgy dönt, hogy

1.

a Nemzetĺ Fejlesztési Ügyniĺkségátta| kiíľtI(EOP-2012-5.5.0l^ kódszámú páiyázaton indu|, az
.elábbi épĺiletekeneľgetÍkai rekonstľukcĺója cétjábó|:
- Napľafoľgó Napkiizi Otthonos ovoda (To|nai L. u.7-9.)
- Szánszoľszép Napkłĺziotthonos óvoda (Szűz u.2.)

-

Váľunk Rád Napkłizi Otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
Budapest ľ,őváľos VIII. keľĺiltJózsefváľosĺ Önkormányzat Polgáľmesteľi Hĺvatal (Baľoss
u.63-67.)

Felelős:
Határidő:

polgármestet

2013. januźr f3.

2. az 1. pont szeľinti páiyá,zat

benyújtásához

a

2013. évi kii|tségvetés teľhéľeelőzetes
Ft + Áfa

kötelezettséget vállal a teljes ktiľíÍpátyáżati dokumenĹáció elkészítésére7.850.000 ,fisszegben.

Felelős:
Hatźndó:
3.

polgáľmester

20|3.januźtr23.

felkéri a polgármesteľt a 2. pont szeľĺnti beszeŕzési eljáľás lefolytatásáľa.

Felelős:
Határidő:

polgármester
a Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. januźlr 28-i ülése

4. felkéľia

polgáľmestert, hogy
soľán vegye Íigyelembe.
Felelős:

Határidő:
5.

a határozatban

foglalta|<at

a 2013. évi ktiltségvetésteľvezése

polgármester
a20|3. évi költségvetés tervezése

a páůyázati dokumentrĺciĺítelvezet iisszeál|ítását kłivetően készítsen
előteľjesztést a páł|yánat benyújtĺísáhozszükséges dtintések meghozataláľa vonatkozĺían.
felkéľi a polgáľmestert

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺíľidő:2013. februáľ 05.

A

dtintés végľehajtásáúvégző szeľvezetĺ egység: Vĺárosfejlesztési és FőépítésziÜgyosĺá|y, Pénzíigyi
ÍJgyosztźńy, Polgáľmesteri Kabinet, Humánszolgáltaĺási lJgyosztźiy, Jegyzói Kabinet Belső Ellátási Irodą
hatźrozat szerinti intézmények v ezetoi
Budapest, 2013. jaĺuát 23.
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Törvényességi ellenőrzés
Rimán Edina
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