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Tisztelt Képviselő-testület! 

A) Benyújtás alatt álló pályázatok 
I. 

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

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek 
és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati konstrukciót 

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

A megpályázható maximális összeg: 

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

legalább 20.000.000 Ft, de 
legfeljebb 80.000.000 Ft 

A pályázat támogatása 100%-os, így önrész bevonását nem igényli. 

A TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, 
családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli 
preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a 
devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását 
a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket. 

Az A) komponens célja a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének 
bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba. 

Budapest Főváros Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatban az alábbi határozatokat 
hozta: 

1384/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete támogatja a 
TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 

http://ijH.iapo.sf


segítő programok" című pályázati konstrukción való indulás, és egyben felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

1385/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a TÁMOP-5.2.5/A-
10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállításával az ADITUS 
Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza meg. 

1386/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját 
segítő programok" című pályázati konstrukcióval kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat, 
miszerint a pályázatot ötéves fenntartási kötelezettség terheli, amely értelmében évi maximum 
bruttó 2.000.000,-Ft anyagi forrást biztosít a pályázat ötéves fenntartási időszakára, amely 
összeget nyertes pályázat esetén a 2013-2017. évi költségvetésekbe betervez. 

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

A szakmai program és a pályázati költségvetés összeállítása jelenleg is folyik. A költségvetés 
összege, azaz az igényelt támogatás 74 millió Ft, ami azonban még a pályázati kiírásban 
meghatározott belső arányok miatt kisebb mértékben változhat. 

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai programokat kívánja megvalósítani a 
pályázat keretein belül: 

- gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán 
- biciklitúra a Balaton körül 
- Kajak-kenu tábor gyermekek részére 
- Családi tábor házaspároknak a Balatonnál 
- Kalandterápiás tréning gyermekek számára 
- Diáktanácsadó program 
- Művészetterápiás csoport 
- Fotóklub 
- Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése 

A pályázat várhatóan 2010. szeptember 7-én kerül benyújtásra. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TAMOP 
5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



II. 
TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR 

,Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
B, Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR „Gyermekek 
és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázati konstrukciót. 

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

A megpályázható maximális összeg: 

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

legalább 20.000.000 Ft, de 
legfeljebb 80.000.000 Ft 

A pályázat támogatása 100%-os, így önrész bevonását nem igényli. 

A pályázat általános célja: 
TÁMOP 5.2.5. B) komponens célja az ifjúsági korosztályok (12-29 éves gyerekek, serdülők, 
fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése. A korosztály tagjaiban rejlő 
társadalmi erőforrások kibontásának elősegítése, életpálya-tervezésük és -vezetésük 
tudatosságának fejlesztése, a negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességük 
fejlesztése, a társadalmi és kulturális különbségekből fakadó deficitek csökkentése az egyéni 
és/vagy közösségi kompetenciáik fejlesztésével, minőségi információk és alternatív 
programok biztosításával, továbbá az e tevékenységeket hosszútávon megvalósítani képes 
szolgáltatások, intézmények fejlesztésével. További cél, hogy a fiatal korosztályok váljanak 
képessé egy produktív életstílus megvalósítására oly módon, hogy egészségtudatosságuk, 
személyes életük, társas és társadalmi kapcsolataik, környezetük feletti kontroll képességük 
javulásával a pszichoaktív szerhasználat nem lesz számukra vonzó alternatíva. 
A pályázat során lehetőség van csak ifjúsági célú vagy, csak kábítószer-prevenciós célú, 
illetve mindkét tevékenységcsoportra irányuló programok megvalósítására egyaránt. 

A pályázat keretén belül egy Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jönne létre a Zrínyi 
Miklós Gimnázium épületében. 

Budapest Főváros Képviselő-testülete a pályázattal kapcsolatban az alábbi határozatokat 
hozta: 

1166/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(18 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 5.2.5/B-
10/1 KMR európai uniós pályázaton ifjúsági információs iroda létrehozására és fenntartására 
kíván pályázni. Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatíró konzorcium vezetőjével 
jelöltesse ki a pályázatíró társaságot. 

1387/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 



' > 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete - megerősítve az 
1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat - a TÁMOP 5.2.5 B-10/1 KMR kódszámú 
„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázatán Ifjúsági 
Információs Iroda létrehozásával indul, egyben vállalja annak a pályázatban meghatározott 
ötéves fenntartási kötelezettségét. 

1388/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk. határozata 
(20 igen, egyhangú szavazattal) 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TAMOP 5.2.5 B-
10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
című pályázati felhívásra benyújtandó (ifjúsági információs iroda létrehozása és fenntartása) 
pályázati dokumentáció összeállításával az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.-t bízza 
meg. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

A pályázat a Sport Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós 
Gimnázium szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik a Gimnázium épületében egy 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását és fenntartását vállalják. Annak 
érdekében, hogy színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, 
különböző klubok (filmklub, fotóklub, zenei klub), rendezvények és táborok kerülnek majd 
megrendezésre. 
A fentebb említett irodahelyiség azonban nem alkalmas a klubok megtartására. A Zrínyi 
Gimnázium szomszédságában található Sibrik 66-68. szám alatti komplexum több termes, jó 
állapotú pincehelyisége viszont kiváló helyszín lenne a klubok számára. 

Önkormányzatunk a Sibrik komplexummal részt vesz egy energiakorszerűsítést célzó 
pályázaton, melynek elnyerése esetén sor kerül a nyílászárók cseréjére és az épület 
hőszigetelésére. A projekt lezárása után az épületegyüttesben kerülne elhelyezésre a Kőbányai 
Gyermekjóléti Központ, a Kőbányai Családsegítő Központ, valamint a Nevelési Tanácsadó és 
a Pedagógiai Szolgáltató Központ. A pincehelyiség nem része az energiakorszerűsítést célzó 
pályázatnak, mivel a felújítása nem elszámolható a pályázat során. 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. műszaki és hasznosítási tervei szerint a pincehelyiség 
felosztásra került a felújítást követően beköltöző intézmények között. A jelenlegi, TÁMOP 
5.2.5.B pályázat keretében megvalósuló klubok számára két klubhelyiségre lenne szükség a 
Sibrik épületegyüttes pincéjében. Ezeket a helyiségeket a Gyermekjóléti Központ valamint a 
Nevelési Tanácsadó fogja a beköltözés után használni, ezért szükséges volt az egyeztetés a két 
intézmény vezetőjével. A vezetők mindkét esetben támogatásukról biztosították a 
kezdeményezést, és szívesen látják a klubokat. A vezetők támogatásáról szóló leveleteket az 
1. számú melléklet tartalmazza. A pincehelyiség hasznosítási tervét a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

A szakmai program és a pályázati költségvetés összeállítása jelenleg is folyik. A költségvetés 
összege, azaz az igényelt támogatás 61 millió Ft, ami azonban még a pályázati kiírásban 
meghatározott belső arányok miatt kisebb mértékben változhat. 

Az Ifjúsági Információs Iroda működtetésén felül a pályázat többek között az alábbiakat 
tartalmazza: 

- 150 fő gyerek táboroztatása Balatonlellén 
- éjszakai sportolás 
- Klubok: fotóklub, zeneklub, filmklub, 



- Családi nap 

- Diákfesztivál 

A pályázat várhatóan 2010. szeptember 7-én kerül benyújtásra. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 
5.2.5/B-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" 
című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

B) Benyújtott, nyertes pályázatok 

III. 
KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, „Kerékpározz Kőbányán!" című pályázati 

projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló kihelyezése (összesen 684 
kerékpáros férőhellyel) oktatási és egyéb intézmények előtt. A pályázati program részét 
képezi a pályázatban résztvevő oktatási intézményekben kerékpáros elméleti és gyakorlati 
oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók számára. A gyakorlati oktatás 
mobil kreszpark és kerékpárok beszerzésével valósul meg. Ezen túlmenően a pályázati 
program részét képezi egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvénysorozat, amelyről 
egy, a pályázati program keretében készített internetes honlapon keresztül tájékozódhatnak 
(www.kobanyabringa.hu). 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 42.723.761 Ft 
Önerő: 2.248.619 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. december 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

A pályázati projekt részét képező oktatások, képzések, kis értékű eszközbeszerzések 
megvalósultak. 
A kerékpártárolók beszerzése és telepítése céljából közbeszerzési eljárás került kiírásra. Az 
eljárás nyertese a ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedőháza Kft. A kerékpártárolók 
kihelyezésének szerződés szerinti legkésőbbi időpontja 2010. szeptember 7. A 
kerékpártárolók kihelyezése folyamatban van. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
3.3.4/B-2009-0002 „Kerékpározz Kőbányán" című pályázatról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

http://www.kobanyabringa.hu


IV. 
KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a 

Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" című pályázati 
projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a 
Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 83.995.331 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. december 

A pályázat megvalósítása folyamatban van. 

A nyílászárók beszerzésére és beépítésére a közbeszerzési eljárás 2010. január 12-én került 
kiírásra. Az eljárás nyertese a Fehér Ablak Kft. 

A nyílászárók gyártása folyamatban van. A kivitelezés, a nyílászárók beépítése a 2010. június 
14-i héten kezdődött meg, és a munka átadására várhatóan a 2010. tanév tanévnyitóján kerül 
sor, az érintett oktatási intézményekben. 

A nyertes ajánlata szerint a beruházás költsége: 
• A Szervátiusz Általános Iskola esetében: nettó 21.872.090 Ft, vállalt teljesítési 

határidő 2010. augusztus 09. 
• A Fekete István Általános Iskola esetében: nettó 79.847.735 Ft, vállalt teljesítési 

határidő 2010. augusztus 09. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
5.1.0-2008-0068 „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő 
Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása" című pályázatról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 



V. 
TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú, „Kompetencia alapú nevelés és oktatás 
bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben" 
című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 
javítása, „Hatékony együttnevelés az iskolában" című képzéssel, illetve a „Sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő" képzéssel, és a kötelezően tervezendő 
tanácsadói szolgáltatásokkal. 

A pályázatban résztvevő intézmények: 
Óvodák: 
1. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda 
2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda 
Iskolák: 
3. Széchenyi István Általános Iskola 
Gimnázium: 
4. Szent László Gimnázium 

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 

A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft 
Amelyből az elnyert támogatás: 57.013.775 Ft 
Önerő: 0 Ft 
Tervezett befejezési időpont: 2010. augusztus 

A pályázat zárása folyamatban van, a projektzáró rendezvényre 2010. augusztus 25-én 14.30 
órakor kerül sor, a Szent László Gimnáziumban. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-
3.1.4-08/1-2009-0007 „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben" című pályázatról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 



C) Elutasított pályázat 

VII. 
KMOP-4.5.2-09-2009-0016 azonosító számú, „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei 

fejlesztése" című pályázati projekt a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
infrastrukturális fejlesztés és kapacitás bővítés" című pályázat keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: X. kerület Mádi utca 86-92. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületben 40 fős 
bölcsőde létesítése épület felújítással, bővítéssel. 

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 248.057.210 Ft 
Igényelt támogatás: 80.000.000 Ft 
Önerő: 168.057.210 Ft 

A VÁTI Kft. 2010. március 24-i keltezéssel (postai átvétel dátuma: 2010. március 29.) 
megküldte a pályázat elutasítását tartalmazó levelét. 
Elutasítás indoka: a projekt építési költségei túllépik a fajlagos költségek felső határát, a 
költségcsökkentés esetén a projekt költségének 25%-nál nagyobb mértékű csökkentését lenne 
szükséges végrehajtani, ami a 16/2006. (XII.28.) számú MeHVM-PM együttes rendelet 7. § 
(10) bekezdés értelmében nem megengedett, így a pályázatot el kell utasítani. 

Az elutasítás tényéről való tájékoztatás céljából vezetői megbeszélés került megrendezésre 
2010. április 1-én, amely megbeszélés alkalmával az az állásfoglalás született, hogy 
Önkormányzatunk éljen panasszal az elutasítással kapcsolatban. 2010. április 6-án a 
panaszlevél benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi, Igazgatási és 
Koordinációs Főosztályára (panaszlevelet ld. 5. számú melléklet). 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől 2010. augusztus 3-án érkezett levél alapján a benyújtott 
panasz, és a pályázat elutasításra került. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
4.5.2-09-2009-0016 „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei fejlesztése" című pályázatról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



D) Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok 

VIII. 
KMOP-2009-5.1.1/A-09-1Í-2010-0002 azonosító számú, „A kőbányai „Kis Pongrác" 
lakótelep szociális célú városrehabilitációja" című pályázat a Hagyományos építésű 

városi területe rehabilitációja pályázati felhívás keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep" (Salgótarjáni út -
Pongrácz út - Csilla utca - Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja. 
Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál 
megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség 
javító és környezetjavító beruházásokkal. 
Specifikus proiektcélok: 
• Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, 

felújítási költségek csökkentése 
• Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés 

feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eltöltés minőségének javítása érdekében 
• Közbiztonság növelése 
• Parkolási problémák enyhítése 
• Forgalomtechnikai korszerűsítés 
• Közösségi funkciók erősítése 
• Lakótelepi lakosság közösséggé formálása 
• A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése 
• Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítéségével a telepen élő hátrányos 

helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 1.179.724.900 Ft 
Igényelt támogatás: 930.328.435 Ft 
Önerő: 178.407.090 Ft 

A pályázat 2010. június 22-én befogadásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

A pályázatban közreműködő szervezet, a Pro Régió Kft. 2010. július 27-én helyszíni szemlét 
tartott Hivatalunkban a pályázat bírálatával összefüggésben, amely alkalmával sor került a Kis 
Pongrác telep helyszíni bejárására. A helyszíni szemle során a közreműködő szervezet a 
helyszínen tapasztaltak és a projekt megalapozottságának átfogó értékeléseként a következő 
megállapítást tette: 
„a helyszínen tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a projekt megalapozott, valós 
igényekre épül. A tapasztaltak alapján az akcióterület állapota a leírtaknak megfelelő". 
(A helyszíni szemléről készül jegyzőkönyvet Id. mellékletben.) 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KMOP-
2009-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 „A kőbányai „Kis Pongrác" lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja" című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 



IX. 
KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú „Az energetikai hatékonyság 

növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában" című pályázat az Épületenergetikai 
korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívás keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 235.545.373 Ft 
Igényelt támogatás: 184.720.875 Ft 
Önerő: 50.824.497 Ft 

A pályázat 2010. augusztus 3-án befogadásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2009-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat 
Általános Iskolában" című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

X. 
KEOP-2009-53.0/A709-2010-0160 azonosító számú „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde, és 

az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázat az 
Épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázati felhívás 

keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület 
Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és 
nyílászáró cseréje 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 278.323.958 Ft 
Igényelt támogatás: 210.909.578 Ft 
Önerő: 67.414.379 Ft 

A pályázat 2010. július 12-én befogadásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2009-5.3.07A/09-2010-0160 „A Fecskefészek óvoda-bölcsőde, és az Apró Csodák óvoda
bölcsőde energetikai korszerűsítése" című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 



XI. 
KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0161 azonosító számú „Sibrik Miklós utca 66-68. 

többfunkciós intézmény komplex épületenergetikai korszerűsítése" című pályázat az 
Épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése című pályázati felhívás 

keretében 

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Cél: Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66. szám alatt kialakításra kerülő 
intézménykomplexum hőszigetelése és nyílászáró cseréje. A kialakításra kerülő 
intézménykomplexumban a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Szolgáltató Központ, a 
Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat kerül együttes elhelyezésre. 

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 

A pályázat teljes költségvetése: 157.940.730 Ft 
Igényelt támogatás: 119.512.676 Ft 
Önerő: 38.428.054 Ft 

A pályázat 2010. július 13-án befogadásra került, jelenleg elbírálás alatt áll. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-
2009-5.3.0/A/09-2010-0161 „Sibrik Miklós utca 66-68. többfunkciós intézmény komplex 
épületenergetikai korszerűsítése" című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2010. augusztus 11. 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. 
jegyző 

li látván 

L 
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Feladó: Kőbányai Gyermekjóléti Központ [kagyerek@t-online.hu| ; 

Küldve: 2010. augusztus 3. 10:52 

Címzett: Ronyecz Róbert 

Tárgy: Re: TÁMOP 5.2.5.B pályázat 

Tisztelt Dr. Ronyecz Róbert! 

2010 AUG 1 ';. 

A TÁMOP 5.2.5.B pályázat céljával és programjával egyetértek, a megvalósulását maximálisan ^ U X A A J A , 
támogatom. A Kőbányai Gyermekjóléti Központ?részére kijelölt pince-részben a leendő Ifjúsági \ 
Iroda klubjai számára alkalmas elhelyezés alakítható ki. \^y ^ 1/̂  
A klubokat szívesen fogadjuk és pincerészünket átengedjük a kívánt időpontokban. 
Budapest, 2010. augusztus 2. /^~^\ 

Ambrus Zsuzsanna intézményvezető ^ \ 

Originál Message 

' \ 

From: Ronyecz Róbert 
To: kaqverek@t-online.hu 
Sent: Tuesday, August 03, 2010 10:31 AM 
Subject: TÁMOP 5.2.5.B pályázat 

BUOAPF.ST F Ő V Á R O S X. KKKÜI.K t , 
KORÁNYAI Ö N K O R M Á N Y Z A T \ 

l ' o l < i a r m c s l c n H i v a t n i a ! 

2010 AUG 11. 
From: Herbai Csilla [mailto:herbai_csilla@kobanya.hu] { iktatószám 
Sent: Monday, August 02, 2010 4:24 PM 
To: kaqyerektakobanya.hu 
Cc: Ronyecz Róbert 
Subject: TÁMOP 5.2.5.B pályázat 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Sibrik 66-68. szám alatt található egykori általános 
iskola épületének energetikai korszerűsítésére, mely felújítás után az épületegyüttesben kerülne 
elhelyezésre a Kőbányai Gyermekjóléti Központ, a Kőbányai Családsegítő Központ, valamint 
a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szolgáltató Központ. 

Önkormányzatunk szeptemberben pályázatot fog benyújtani a TÁMOP 5.2.5.B kódszámú 
konstrukcióra, melynek célja egy Ifjúsági Iroda létrehozása és működtetése a kerületben. Ez az 
Ifjúsági Iroda a Zrínyi Gimnáziumban kerül kialakításra. Annak érdekében, hogy színesebb, 
változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, különböző klubok kerülnek majd 
megrendezésre (filmklub, fotóklub, zenei klub). A fentebb említett irodahelyiség azonban nem 
alkalmas a klubok megtartására. 
A Zrínyi Gimnázium szomszédságában található Sibrik 66-68. szám alatti komplexum több 
termes, jó állapotú pincehelyisége kiváló helyszín lenne a klubok számára. 

A pályázat lehetőséget biztosít eszközbeszerzésre is, az elkészült - még nem végleges -
eszközlista a pinceklubra vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 

Pinceklub 
név mennyiség(db) 

1 fotel 10 

^>r>i r\ r\o r\/t 

mailto:kaqverek@t-online.hu
mailto:herbai_csilla@kobanya.hu
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2 aszta i 5 
3 műanyag szék 80 
4 nagy előadó asztal 1 
5 fehér tábla 2 
6 hűtő 1 
7 mikro 1 
8 kávéfőző 1 

társas játék(catan telepesei, activity, scrable, (magyar, francia) 
9 kártya 
10 tükörreflexes fényképező gép , 1 
11 sarokgarnitúra 1 
12 TV 1 
13 ping pong asztal 3 
14 babzsák fotel 6 
15 polcok ? 
16 Vetítő vászon 1 
17 írólapos szék 20 
18 marketing játék(logó) ? 
19 csocsóasztal 1 
20 mobiltelefon+sim kártya 1 
21 flipchart+papír 1 
22 szintetizátor? 1 

A klubok az alábbiak szerint kerülnek megrendezésre: 

Fotóklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 
Zeneklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 
Filmklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott, tervezett pince-hasznosítási terv 
szerint a Gyermekjóléti Központ klubhelyiségnek fogja használni a 31. számmal jelzett pincerészt. 

Kérem, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy a TÁMOP 5.2.5.B pályázat keretében megvalósuló 
klubok helyet kaphatnának a jövőben Önök által használt pincehelyiségben, úgy támogató 
egyetértését írásban jelezni szíveskedjen felém a ronvecz(a>kobanya.hu valamint a 
herbaicsillafatkobanva.hu e-mail címeken. 

Budapest, 2010. augusztus 2. 

Köszönettel: 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

ESET Smart Security - Vírusdefiníciós adatbázis: 5335 (20100802) 

Az üzenetet az ESET Smart Security ellenőrizte. 

0010 08 04 
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ff-AUG-4 h\ j 
]ás_M^rtaJkgnevtan(^entemet.hu] 

2010. augusztus 4. 13:59: 

.'Herbat.Csilla' 

Ronyecz RÍ 

Feladó: 
Küldve: 

Címzetti 
Másolatot kap: 'Ronyecz Róbert' 

Tárgy: RE: TÁMOP 5.2.5.B pályázat 
Tisztelt Főosztályvezető úr, Kedves Herbai Csilla! 
Telefoni megbeszélésünkre hivatkozva ezúton is jelzem, hogy a pályázat megvalósításához a Nevelési 
Tanácsadó szívesen ad helyet az új épületben. Amennyiben lehetséges, kérjük, hogy a foglalkozásokat 
péntek délutánra tegyék, mert a csoportos fejlesztő helyiségek kihasználtsága így is 100 %-os. Egyben 
jelzem, hogy a foglalkozások levezetéséhez szívesen állunk rendelkezé-sre. pszichológus szakemberieLis. 
Tájékoztatom továbbá, hogy Hajdú Péter főosztályvezető úr M * ^ l ^ } ^ ^ | f ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ' 

e * ° Polgármesteri Hivulu l í i 
i Mjw,^w«.iwivi 11 i w a w u a , I I \ / ^ J i icajuu i c i c i l u u a ^ i a i j r v c c c i u u i ^ j d l i icuct' 
úton megküldtem. Üdvözlettel Martonné Tamás Márta intézmé nyveSé 

Originál Message— 
From: Herbai Csilla [mailto:herbai_csilla@kobanya. 
Sent: Wednesday, August 04, 2010 9:44 AM 
To: 'Tamás Márta' 
Cc: Ronyecz Róbert 
Subject: TÁMOP 5.2.5.B pályázat 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

hu| 
I k t a t ó s z á m ^ . ^ l M ^ . k ^ . S r 

2010 AUG 11. 

Előszám: db 
melléklet 

Előadó: 

Mf)Z*í#hl£>tofZZ fc£_o^ C£M-

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Sibrik 66-68. szám alatt található egykori 
általános iskola épületének energetikai korszerűsítésére, mely felújítás után az 
épületegyüttesben kerülne elhelyezésre a Kőbányai Gyermekjóléti Központ, a Kőbányai 
Családsegítő Központ, valamint a Nevelési Tanácsadó és a Pedagógiai Szolgáltató 
Központ. 

Önkormányzatunk szeptemberben pályázatot fog benyújtani a TÁMOP 5.2.5.B kódszámú 
konstrukcióra, melynek célja egy Ifjúsági Iroda létrehozása és működtetése a kerületben. 
Ez az Ifjúsági Iroda a Zrínyi Gimnáziumban kerül kialakításra. Annak érdekében, hogy 
színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, különböző klubok 
kerülnek majd megrendezésre (filmklub, fotóklub, zenei klub). A fentebb említett 
irodahelyiség azonban nem alkalmas a klubok megtartására. 
A Zrínyi Gimnázium szomszédságában található Sibrik 66-68. szám alatti komplexum 
több termes, jó állapotú pincehelyisége kiváló helyszín lenne a klubok számára. 

A pályázat lehetőséget biztosít eszközbeszerzésre is, az elkészült 
eszközlista a pinceklubra vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza: 

még nem végleges 

b }\4<0 

te 

Pinceklub 
név 

1 fotel 
2 asztal 
3 műanyag szék 
4 nagy előadó asztal 
5 fehér tábla 
6 hűtő 
7 mikro 
8 kávéfőző 

társas játék(catan telepesei, activity, scrable, (magyar, francia) 
9 kártya 
10 tükörreflexes fényképező gép 
11 sarokgarnitúra 

mennyiség(db) 
10 
5 
80 
1 
2 
1 
1 
1 

2010.08.04. 

mailto:herbai_csilla@kobanya
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12 TV 1 

13 ping pong asztal 3 

14 babzsák fotel 6 

15 polcok ? 

16 Vetítő vászon 1 

17 írólapos szék 20 

18 marketing játék(logó) ? 

19 csocsóasztal 1 

20 mobiltelefon+sim kártya 1 

21 flipchart+papír 1 

22 szintetizátor? 1 

A klubok az alábbiak szerint kerülnek megrendezésre: 

Fotóklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 
Zeneklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 
Filmklub: havonta 1 alkalom, 4 óra/alkalom 

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által rendelkezésünkre bocsátott, tervezett pince-hasznosítási terv 
szerint a Nevelési Tanácsadó tornateremnek fogja használni a 29. számmal jelzett pincerészt. 

Kérem, hogy amennyiben úgy gondolja, hogy a TÁMOP 5.2.5.B pályázat keretében megvalósuló 
klubok valamelyike helyet kaphatna a jövőben Önök által használt pincehelyiségben, úgy támogató 
egyetértését írásban jelezni szíveskedjen felém a ronvecz@kobanya.hu valamint a 
herbai csilla@kobanya.hu e-mail címeken. 

Budapest, 2010. augusztus 4. 

Köszönettel: 

Dr. Ronyecz Róbert 
főosztályvezető 

ESET Smart Security - Vírusdefiníciós adatbázis: 5339 (20100804) 

Az üzenetet az ESET Smart Security ellenőrizte. 

http://www.eset.hu 

2010.08.04. 

mailto:ronvecz@kobanya.hu
mailto:csilla@kobanya.hu
http://www.eset.hu
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Jegyzőkönyv 
Előzetes helyszíni szemléről 

1. 
1.1 A pályázat címe: A kőbányai „Kis-Pongrác" lakótelep szociális célú 

városrehabilitációja 
1.2 A pályázat száma: KMOP-5.1.1/A-09-lf-2010-0002 
1.3 Pályázó neve: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai 

Önkormányzat 

2. 
2.1. Szemle időpontja 2010. július 27. 13:30 óra 
2.2. Szemle helyszíne(i) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat; 
A fejlesztés helyszínei 

2.3. Résztvevők a pályázó 
részéről 

Név Szervezet 2.3. Résztvevők a pályázó 
részéről Szász Csaba Budapest Főváros X. 

kerület Kőbányai 
Önkormányzat; 

2.3. Résztvevők a pályázó 
részéről 

Mozsár Ágnes Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 
Önkormányzat; 

2.3. Résztvevők a pályázó 
részéről 

Dr. Ronyecz Róbert Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai 
Önkormányzat; 

2.4. Résztvevők a 
Közreműködő Szervezet 
részéről 

Név Szervezet 2.4. Résztvevők a 
Közreműködő Szervezet 
részéről 

Hajdú Henrietta Pro Regio Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

2.4. Résztvevők a 
Közreműködő Szervezet 
részéről 

Igaz Attila Pro Regio Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

3. A pályázatban/megvalósíthatósági tanulmányban rögzített állapot 

A helyszínbejárás során a pályázati dokumentációban felsorolt valamennyi fejlesztési 
helyszín megtekintésre kerültek. Megállapítást nyert, hogy az Előzetes Akcióterületi 
Tervben rögzítettek megfelelnek a projekt helyszíneinek bejárása során tapasztaltaknak. 
A pályázati projekt kivitelezése nem kezdődött meg. A projekt tényleges fizikai 
állapotának rögzítésére a fejlesztési helyszíneket jelölő fénykép dokumentáció készült. 
A helyszínen megállapítást nyert, hogy a részlegesen felújítani tervezett 20 társasház és 
a közterületek állapota elhanyagolt, műszakilag felújításra, fejlesztésre szorulnak. 
Azokon korábban a legszükségesebb állagmegóvó beavatkozásokat végezték el. 
A projekt részeként az akcióterületen 24.200 m2 közterület megújítását is tervezik 
(zöldterület fejlesztés, két helyszínen játszótér átépítés, felújítás, parkolóhelyek 
kialakítása felfestéssel és új parkolók kialakításával, járda-és szegélyfelújítás, 
utcabútorok elhelyezése, 12 kamerából álló térfigyelő rendszer kialakítása). Ezen kívül 
közutak forgalomtechnikai fejlesztését, valamint az leromlott állapotban lévő közvilágítás 
korszerűsítését és energiatakarékos hálózat kiépítését tervezik. 
A projekt része továbbá a lakótelep egyik épületének Közösség ház klubbá történő 
átalakítása, önkormányzati intézmények (Óvoda és gyermekek átmeneti otthona, 
Bölcsőde és gyermekek átmeneti otthona) külső felújítása és tetőszerkezeti 
korszerűsítése. Gazdasági funkciót erősítő fejlesztésként a területen, kisvállalkozás 
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tulajdonában lévő irodaház, szolgáltatóház homlokzatának felújítása és nyílászáróinak 
cseréje valósul meg. 
A soft tevékenységek keretében közösségi, szabadidős, bűnmegelőzési, szemléletformáló 
iskolai felzárkóztató, településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó és 
környezettudatosságot erősítő programokat terveznek, ezek ellenőrzésére 
értelemszerűen- a helyszínbejárás során nincs lehetőség,  
4. A pályázathoz/megvalósíthatósági tanulmányhoz képest tapasztalt eltérés 

Eltérés nem tapasztalható. 

5. A projekt megkezdésének (várható) időpontja, projekt előrehaladottságának 
állapota 

A projekt tervezett kezdete: 2011. 07. 01. 
Várható befejezés: 2013. 06. 30 
A projekt előrehaladottsága megfelelő.  

6. A helyszínen tapasztaltak és a projekt megalapozottságának átfogó 
értékelése 

A helyszínen tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a projekt megalapozott, valós 
igényekre épül. A tapasztaltak alapján az akcióterület állapota a leírtaknak megfelelő. 

7. A helyszíni szemlét követően, benyújtandó további dokumentumok 

Nincs szükség további dokumentum benyújtására. 

8. A pályázó észrevételei a helyszíni szemle megállapításaival kapcsolatban 

Nincs egyéb észrevétel. 

Közreműködő 
Szervezet részéről 
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