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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kőbányai Szivárvány Nonprofít Kft. a Környezet és Energetika Operatív Program KEOP-
2009-5.3.0/A. kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című 
pályázaton szeretne indulni. A pályázat benyújtása 2009. március 20-tól folyamatosan 
lehetséges. 

A pályázat célja a Hárslevelű Idősek Klubja (cím: 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a. hrsz: 
42526/215.) épületének energetikai korszerűsítése, az energiahatékonyság és az 
energiatakarékosság fokozása (nyílászárócsere, hőszigetelés, fűtés korszerűsítés 
megvalósítása). 

A pályázattal elnyerhető maximális támogatás komplex beruházás esetén nettó 500 millió Ft. 
A támogatás mértéke 80% (hőszigetelésre és nyílászáró cserére), illetve 30% (fűtés 
korszerűsítésre), az önerő szükséglet 20%, illetve 70%, melyet Kőbányai Szivárvány 
Nonprofít Kft. biztosít. 

Az előkészítő munkákat (engedélyes tervek kidolgozása, energetikai és közgazdasági 
számítások, megvalósíthatósági tanulmány) a Kőbányai Szivárvány Nonprofít Kft. 
finanszírozza, amely a pályázatban elszámolható költség. 

Az épület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában van, ezért 
kérjük a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához, a pályázati anyag 
benyújtásához szükséges mellékelt „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás" kiadásához. 

A Kft. Felügyelő Bizottsága a pályázati kérelmet megtárgyalta, a tulajdonosi hozzájárulás 
kiadását javasolja az Alapítónak. 
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Határozati javaslat: 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a Kőbányai Szivárvány Nonprofít Kft. részére a KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú a 
Hárslevelű Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítésére „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázat benyújtásához, annak 
végrehajtásához, a projekt során megvalósuló fejlesztés aktiválásához, valamint a pályázat 
benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatok kiadásához. 

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető 

Budapest, 2009. november 30. 

Tisztelettel és köszönettel; 

Lajtai Ferencné 
ügyvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 
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TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 

(amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan nem az intézmény fenntartójának 

tulajdonában van) 

Alulírott Verbai Lajos mint a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 

Budapest, Szent László tér 29. sz; adószáma: 15510000-2-42) polgármestere (hivatalos 

képviselője) hozzájárulok a 42526/215 helyrajzi számú, 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a. 

sz. alatti épület tulajdonosaként a KEOP-2009-5.3.0/A számú pályázat kiírás keretében 

történő „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázat 

benyújtásához, annak végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális 

fejlesztések aktiválásához. 

Igazolom továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület a szerződés / megállapodás hatály alatt 

(vagyonkezelési szerződés esetén - a szerződés időbeli hatályától függetlenül - legalább a 

pályázat befogadásától számított 5 évig) szociális alapszolgáltatás intézményként történő 

működtetése rendelkezésre áll. 

Kelt: Budapest, 2009. december 

Verbai Lajos 
Polgármester 

P.H. 


