
szÉcn e N y' 
e i,'J"T:::;lH:";;xT;J:":,'# 

2'2oo7-oo5o
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Alátámasztó dcküÍÍélltumok pap'r alapú benyújtásának kérvényezése: Nem

1' Jelentés azonostó adatail
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A jelentés tárgyát képéza.id,ogzak kezdo dátuma 2014.01.01

A jelentés tárgyát képézo idoszak záró dátuma 2074.72.3L

'|elentés kitöltéséért felelos szemály Kissnó Szántó Mária

Telefon; +36 (89) 3s1008

Fax I +36 (89) 351008

Email: papa kovacsi@globonet.hu

Fenntartási idoszak kezdo idopontI 2009.03.19

Fenntartási idoszak záró idopont: 2014.03.18

Vóllalási idoszak kezdo idopont: 2009.03.19

Vállalásj idoszak záró idopont: 201,4.1,2.3r
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SANCHENYI A projekt azonos'tó száma: KDoP-5.3.2-2007-005o

Pápakovácsi Község onkormányzata

2. lnclik*töiok

.tu

'@ brll^'JxhH
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1. A projekt]'b€fejezése után az akadálymentestett intézményben dolgozó fogyatékossággal élo és/Vagy
megváltozott ünkaképesség munkavállalók száma (fo)

2. A támogatásból akadálymente$eli"eJÉrheto közszolgáltatások száma (db)

Terven t'vÜ'li,
tényadat:

Bázisérték:
0

Tényérték dátum:
20 14.12,31

Bázis + össz.
változás:

t

Elozo beszámo!óban
szereplo ''Bázis +
össz. Változás'':

1

l ndikátorhoz
tartozó Vé9so
tervadat:

C:ÉlelPrés dátum:
?Ü08'ifq,31

Bázis + össz
változás:

0

Elozo beszámolóban
szereplo "Bázis +
össz. Változás'':

Tényérték dátum:
2074.12.3L

Célelérés dátum:
2008.10.31

3' Akadálymentestett intézmények száma (db)

szereplo ''Bázis +
össz. változás'': .

Terven k-Vüli
tényadat:

Célelérés dátum:
2008.10.3 1
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3. Az E5€L1'f6YEN LoSEG ERVENYESU LÉSÉNEK BEN4UTATÁSA

erülel mé9r{éVézése izempont megnevezé5e és
;záma

KiindUlási
érték

A jelentés
tételi
idoszakra
vonatkoz
ó érték

A projekt
befejezés
ekor
várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
vá rható
átlagos
érték

VÁLLALHATo
ESÉLYEGYEN LoSÉGl

INTEZKEDESEK. '
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

1' EsélyegyenIoségi
munkatárs. felelos
alkalmazása (l/N)

N N N

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LosÉGl

lNTÉzKEDÉSEK _
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

3' E$élyegyenlosé9i terv
,: iídglalkoztatásiET)' fiegléte (l/N)

VÁLLÁLHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉG l

lNTÉzKEDÉsEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

3'.'lásonló/azonos
mUnkakörb*n dolgozó
munkat{i}'sa k:azonos

bérezésben lÉézesÚlnek
(Í/N},:]''_

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LosÉGI

lNTÉzKEDÉSEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

7. EsélyegyéfilÖséqi
felmérés, hatásel*ffi rés

(l/N) r

I I

VÁLLALHATo
Es É LYEGYEN LoS ÉG l

lNTÉzKEDÉSEK _
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

11a' Nok aránya a felso-,
és középvezetésben (%)

99 99 99

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉG l

lNTÉzKEDÉSEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

22. Gyesrol, gyedrol,
ápolási d jról Visszatérok
alkalmazása az elmÚIt 5

éVben (fo)

4 4

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉGl

lNTÉZKEDÉsEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

24. Rugalmas
munkaidoszervezés vagy

csÚsztatható munkakezdés
lehetosége (l/N)

VÁLLALHATo
ESÉLYEGYEN LosÉG l

lNTÉZKEDÉSEK -
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

28. Vállalati, szervezeti
gyermekintézmények

fenntartása (uN)

N N N

VÁLLALHAÍÓ
E5 ÉLYEGYE N Los ÉG l

lNTÉzKEDÉSEK -
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

32. Figyelembe veszi és
érvényesti a közlekedési

kapcsolatok, a térhasználat
és a létes'tmények

tervezésekor a nok és
férfiak igényeit' az idosek,

a fogyatékosok és a
gyermekek igényeit
(e9yetemes tervezés

elveit) (l/N)
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eri.ii€t m€qnéVezése Szempont megnevezése és
száma

Kiindulási
érték

A.ielentés
tételi
idoszakra
vonatkoz
ó érték

A projekt
befejezés
ekor
Várható
érték

A projekt
fenntartá
s végéig
Várható
átlagos
érték

vÁrrnrÉlÍÓ,"
ESÉLYEGYENLÖ5 EGl

lNTÉzKEDÉSEz ]
cÉLcSoPoRT NÉLr"UL

Részmunkaidos
foglalkoztatottak aránya

(%\

0 0 0

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN Lo5 ÉGl

INTEZKEDESEK -

cÉLcSoPoRT NÉLKt-}L

Távmunkában
fnglalkoztatottak aránya

(%\

0 0 0

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉG l

lNTÉzKEDÉSEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

.:]:Nemek aÍánya a
foglátköilatottak közt (%)

79 76 76

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉGl

trurÉz<EoÉse< _
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

Fogyaté'Bsság9aI élo
alkalmazoltak'aránya a

pá lyázó szervel*'téi bel Ü l

ekl

3 3

vÁrrnrnntÓ
ES ÉLYEGYEN LoSÉGl

trurÉz<roÉse< _
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

Roma foglalkoztq f*ittk
aránya (%i

3 1 3

VÁLLALHATÓ
ESÉLYEGYEN LoSÉGl

lNTÉZKEDÉsEK _
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

A megvalóstás során
eszközöket alkalmaz a
célcsoport érdekeinek
figyelembeVételére,

védelmére * ezeket sorolja
fel a szóVeqes mezoben

(l/N)

VÁLLALHATÓ
esÉryEGyrn rosÉot

lNTÉZKEDÉsEK -
cÉLcSoPoRT NÉLKUL

Hozzájárul-e a beruházás a
településen müködo

azonos t'pusú intézmények
közötti jelentos

infra5trUktuális eltérések
csökkentéséhez? (l/N)

N E N

vÁrurlntl
esÉryrcyrru rosÉct

lNTÉzKEDÉSEK -
cÉLcsoPoRT NÉLKUL

A térhasználat
kialak'tásánál figyelémbe
veszi-e a nok és férfiak

(lányok és fiúk) igényeit és
a nemek egyenloségének

szempontját (pl. nemi
sztereot'piák elkerülése)?

(uN)

I

VÁLLALHATo
esÉrvrcyrru rosÉc t

lNTÉZKEDÉSEK -
cÉLc50PoRT NÉLKUL

Felmérte-e a nok és férfiak
igényeit szakérto

segtségével a terVezésbe
és a kivitelezés

ellenorzé5ébe? (liN)

VÁLLALHATÓ
esÉryrGyrn LosÉGt

lNTÉzKEDÉ5EK _

6. Az esélyegyenlosé9i
célcsoportot vagy annak

képViseloit bevonta a
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erÜict megnevezése

"'i it. ,

: tr'

Szempont megnevezése és
száma

Kiindulási
érték

\ jelentés
:ételi

\ projekt
]efejezés
)kor
rárható
irték

\ projekt
'enntartá
; végéig
/árható
ítlagos
irték

/onatkoz
i érték

cÉLcsopo*]Te| proiekt tervezésébe (l/N)

Célcsoportok: ii|' .:l

Fogyatékos személyeE:;
Roma emberekl

I

I
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4' A KoRN YEzETl FEN NTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESULÉSÉNEK BEMUTATASA

Terület megneVezés€ jze1,] oont megnevezése é5 száma Mértékeg
ység

Ki i ndulási
érték

A jelentés
tételi
idoszakra
vonatkoz
ó érték

projekt
:efejezós
lkor
lárható
irték

A projekt
fenntartá
s vé9éi9
vá rható
átlagos
érték

l. Kornyezettudatos
menedzsment é5 terVezés

(Választható)

3'q Nyilvánosseg gzámár* aktuális környezeti
információkhoz való hozzafér'*s rendszeres és a

kötelezo mértéken felüii b'ttos tasa (db/év)

2 2 2

l. Kornyezettudatos
menedz5ment és tervezés

(Választható)

KörnyezettUdatos teVékéüyJdg*k i
Környezetvédel mi/fenntarthatóságí Ínegb ictt, fÉlelos

kljelölése (fo) l .

0 I 1

l ' KörnyezettUdatos
menedzsment és teruezés

(Vá lasztható)

Elonyben részes'ti a környezeti menedzsment ,.::.

endszerrel rendelkezo beszáll'tókat az eszközbeszerzés
során/tanácsadó, oktató szervezeteket a 5zolgáItatá5

Vásárlás során (l/N)

I I

l ' Környezettudatos
menedzsment és teruezés

(Vá lasztható)

A dol9ozók környezeti oktatása, környezeti szemléletük
alaktá5a {folév)

0 3

l. KörnyezettUdatos
menedzsment és tervezés

(VálasZtható)

izelekt'Ven gyűjtött hulladékt'pusok számának nöVelése
az intézményben (db)

1 2 2

l. Kornyezettudatos
menedzsment és teruezé5

(Vá lasztható)

\z allergén növények rendszeres irtása a szervezet által
fenntartott zöldfelületeken (uN)

I

I
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Terület m€gfiéVezése Szempont megnevezése és száma Vlértékeg

tsé9
<iindu lási
irték

A jelentés
tételi
idoszakra
vonatkoz
ó érték

A proJekt
befejezés
ekor
Várható
érték

A projekt
fen nta rtá
s véqéig
Vá rható
átla9os
érték

L Kornyezettudatos
menedzsment és teruezés

(Választható)

TermÉ*zetis Vagy környezetk mélo éptoanyagok és
fenhtarthalé ép'tészeti eljárások alkalmazása az

ép?Éttk. f*ltlítások során (db)

3 3

ll' Fenntartható fejlodést
szolgáló megvalóstás és
fenntartás {Választható)

35' Újrahasznostoti pap'r használat az irodai és
nyomdai munk*R sBrán (|/N)

ll. Fenntartható fejlodé5t
szolgáló meqvalós tás és
fenntartás (Választható)

52. Tömegközlekedést használó {támogatott)
munkavállalóak, kedVezmenye2etiek s2ámanak

növelése a helyi munkavállalók aránydneK
szintentartásáVal (fo)

10 t0 12

ll' Fenntartható fejlodést
szolgáló megvalóstás és
fenntartá5 (Választható)

Élo utcák fejlesztése (t/N)

't?Ll,xtYi"
Oldal 7/10
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5. ArányÖs'iott bevételek
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sorszám R'bnzorciumi partner Tevékenység A tevékenység
fizikai befe.jezóséi9'
a projekttel
összefüggésben
felmerÜlt, a
Pénzü9yi
elszámolás
részletes szabályai
c. útmutató szerint
arányoslott beVétel

1 Pápakovácsi Közsd6]o*kormányzata Eszközbeszerzés 640 466

2 PápakoVácsi Közsé9 onkÓ.mányzata Projekt menedzsment kÖltségei 270 000

3. Pápakovácsi Község onkÓiiil1ányzata Mérnöki, szakértoi d]ak (amelyek
nem a projekt elokész'téshez
kapcsolódóan merülnek fel)

216 000

4 PápakoVácsi Közsé9 onkormár.yiata Ep'tés, felÚj tás, bov tés 5 832 000

5. Pápa koVácsi Község onkormányeat3 Projekt elokész-tés 243 000

6 PápakoVácsi Község onkormányzatá t!yitvánosság biztos'tása 324 000
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PápakoVácsi Község onkormányzata

6' Jele'1lé3t.látámasztó dokumentumok

ffi li:É}#xjmH
"tt']fl?tlí"@

Releváns a jelentésre
nézve?

Fájl neve ,,,::

Még nincs csatolvá fáil;

Fájl le'rása
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Mint a pls}éktet negvalóstó (fo)kedvezményezett, büntetoj09i felelossé9em teljes tudatában nyilatkozom,
hogy; .," i ,

%á'proiékl rfitgfelelt a 1083/2oo6/EK rendelet 57. cikke szerinti fenntartási köVetelményeknek
. a'jele.n!égbgttimegadott minden adat megalapozott és a Valóságnak megfelelo
. a megval&gtáBtel kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszhen elkülön'tetten Vannak

nyilVántartv*i
és megorzésrÉ kF,íülnek 2020' december 31_ig

. a tájékoztatásáár'|,s p''vitvanossaogal kapcsolatos köVetelményeknek eleget teszek

'i ::1::;;;;- NYilatkozat: El

::,,.;|ii

UtolsÓ mÓdostasI l 2015.01.23 10:10:38
Lezaras idooontia: I 2015.o1.23 IO:L2:45
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