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(KEHOP-5.2.10-16-2017-00156)

84 491 910 forint európai uniós támogatás segítségével a Fővárosi Büntetés - végrehajtási Intézet
területén „Bosnyák utcai objektum hőtechnikai adottságainak javítása” valósul meg. A beruházást a
Kohéziós Alap és hazai központi költségvetési előirányzat közösen finanszírozta. A fejlesztés az
intézet objektumában várhatóan jelentős villamos energia költség megtakarítást eredményez. A
projekt elszámolható össezköltsége: 88 404 780 Ft.

Az európai uniós támogatás segítségével a Fővárosi Büntetés - végrehajtási Intézet Bosnyák
utcai objektumában a hő technikai adottságok javítása valamint 12KW összteljesítményű napelem erőmű
létesítése valósul meg.
Az Európai arlament és a Tanács energiahatékonyságáról szóló 2 12 27 E irányelve előírja
az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2 2 között végsőenergia - fogyasztásuk legalább 1,5
százalékának megfelelő j energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2 13. január 1-jét megelőző három
év átlagában.
A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet az ország legnagyobb megyei jellegű intézete, amely
három, egymástól földrajzilag egymástól különálló objektumból áll. Az elhelyezett fogvatartottak
összlétszáma átlagosan 16 fő.
Az intézet állami feladatként ellátandó fő tevékenysége az előzetes letartóztatás foganatosítása
Pest megye és a főváros területén bűncselekményt elkövetettek körében, valamint a K ria, és a Fővárosi
Törvényszék illetékességébe tartozó, büntetőeljárás alá vont személyek fogva tartása.
További alaptevékenység a fogvatartottak kiadatási, büntetés-végrehajtás átvételi-, ás átadási
letartóztatás végrehajtása. Az intézet fő profiljából adódóan, kiemelt feladat a fogvatartottak ügyészi
kihallgatásra, bírósági tárgyalásra, orvos szakértői vizsgálatra történő előállítása, továbbá pótnyomozásra
kiadása, valamint egyéb célból történő kiszállítása.
Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel,
bíróságokkal, fegyveres erőkkel, rendvédelmi szervekkel, az önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási
intézményekkel, valamint a börtön¬ügyet segítő minden intézménnyel, állami és társadalmi szervezetekkel,
magánszemélyekkel, karitatív szervezetekkel.

TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG:
A Fővárosi Büntetés - végrehajtási Intézet Bosnyák utcai objektumában a KEHOP-5.2.10-162017- 156 pályázat által, hőtechnikai adottságok javítása valósul meg. Azaz 3*4 Kwp napelem rendszer
létesítése, energia hatékonysági munkálatok valamint a tetőszerkezetek fel jítása.
A projektről bővebb információt a http://bv.gov.hu/fovarosi honlapon olvashatnak.
Kontakt: Katona Judit katona.judit@bv.gov

