
melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerůilet Józsefváľosi onkormányzatKépviselő-testiiletének
239 /2016. (KI.01.). számű határozztáyal elfogadott

,,vflÁGos KAPUALJAK,, p áily ázatĺ felhívás nak

a Képviselő-testüIet 60ĺf017. (m.09.) és ... /f017. (D(.07.) számú határozatána|

vrouosÍľoTT kiíľása

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkoľmányzatKépviselő-testülete attrsasházakrészére a
239/2016. (XII.01.) számű hattrozata a|apján _ pá|yázatot íľ ki Józsefráľos közigazgatźlsi teľületén
lévő trársasházak és lakásfenntaľtó sz<ivetkezeti hźzak (a továbbiakb an: társashźnak) kapubej źratainak
utcafronti megvi|ágítását szo|gá|ő, alkonykapcsolóval miĺködő kültéri |ámptk felszerelésének,
valamintkapubejárataikfelťrjításánaktámogatásźra.

A Képviselő.testület a f0|6. évi költségvetésében vissza nem téľítendő támogatásként tźrsasházak
kapubejáratainak megvi|ágitásźtt szolgáló alkonykapcsoló lámpák beépítése, valamint a társasházak
kapubejáratainak felúj ítása céljából

45 000 000,- Ft keretösszeget különített el.

1. Apáiyázat cé|ja

Józsefuáľos közbiztonságának növelése a tétrsasházak bejárati kapuinak megvilźryíttlsźlt szo|gá|ó
alkonykapcsoló világítótestek felszerelésének és kapubejĺáľatai fe|t$itásánaktámogatása révén.

2. A pályázók ktire

Budapest VIII' kerület Józsefuáros kózigazgatási területén elhelyezkedő táľsasházak.

3. Apźiyźuattárgya

Az onkormźnyzatpźtllyázatiltjźn atársasházak szttmára egyszeri,legfeljebb 50.000,-Ft összegú vissza
nem téľítendő támogatást biztosít a hźn kapubejáľatának utcafronti megvi|ágitását szo|gźiő,
alkonykapcsolóval működő kültéri |ámpa felszeľeléséhez, va|amint 400.000,-Ft összegÍĺ vissza nem
térítendő támogatást atátsasház bejárati kapujának helyľeállításához. A pá|yźnat benyújtható mindkét
munkanemre, de akár csak az egyik munkálatra is. A lámpa beszerelése tárgyźban legfeljebb 50.000,-
Ft, míg a kapu felújítása tárgyttban legfeljebb 400.000,-Ft támogatás igényelhető. Amennyiben a
pźiyáző mindkét munkanemľe pźůyázni kíván, űgy az előbbiek figyelembevételével legfeljebb
450.000,.Ft igényelhető a két munkálat e|végzéséhez együttesen.

Amennyiben a társasház tobb utcai bejáľattal rendelkezik, úgy a támogatást bejáratonként veheti
igénybe.

A pźůyáző társasbáz lakóközössége közgnílés keretében jogosult kiválasztani a beszerelni kívánt
|ámpźń, valamint annak felszerelést, illetvę a kapu heýeállításźĺt e|végző kivitelező szemé|yét.
Amennyiben a pá|yénat részeként benyújtott álrajátn|atok a maximálisan pźiyázható 50.000,-Ft-os,
illetve 400.000,-Ft,-os összegnél kevesebbet tarta|maznak, úgy a támogatás összege is legfeljebb a
megpá|yázott összeg lehet. Amennyiben a közgyĺĺlés által elfogadott fuaján|atokban szereplő összeg
meghaladja atámogatás összegét, úgy a munkálatok többletköltsége a társasházatterhe|i.
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A Íársasház a pźůyázatban vá||a|ja, hogy a beépítéstől szttmitott 5 évig megorzi és üzemelteti a

felszerelt világítóeszközt, va|amint hozzźĄźru|, hogy az onkormányzat a támogatásról honlapján,

valamint a Jőzsefváros újságon keľesztĺ.il tájékoztassa a lakosságot. Emellett vźi|a|ja, hogy saját

költségén a ház kapubejáratánźi jő| |áthatő helyen elhelyez aW, ,,A ház kapubejáratának
megvilágítósa és felújítósa a Józsefvórosi onkormányzat áltaĺ meghirdetett ,,Világos kapualjak,,
program keretében kerüIt kialakításra.,, szövegezésiĺ, a támogatásról szóló infoľmációs tźLb|tú,

amelynek kihelyezését 5 éven átbinositja.

4. Pá|yéaatifeltételek

Apá|yázőtársashźnaknakapźiyźnatrészeként aza|źlbbidokumentumokatkellbenyújtania:

1. kitöltött adatlapot;

2. kozgyúlési határozatot - jelenléti íwel, meghatalmazásokkal, írásbeli szavazás esetén a
szavaző|apokkal együtt - a pźiyázaton történő részvételről, a kivtůasztott kivite|ező(k)ről' illetve a

kiválasztott világítótest beszerzési költségéről, valamint az uzeme|tetés 5 éves időtartamra töľténő

vállalásáľól (a közgytĺlés apá|yázattźrgyábanhozotthatározatokat az összes tulajdoni hányad szerinti

legalább egyszeľtĺ többségű jelenlét mellett, egyszerű szavazattobbséggel, megismételt közgyúlés

esetén pedig ajelenlévők egyszerú szavazattöbbségével fogadja el);

3 . a kozgyul é s által e lfo gad ott ár ajttn|atokat;

4. a Jőzsetváľosi Polgármesteri Hivata| Pénzugyi [Jgyosztá|ya által kiállított igazo|ást arról, hogy a

pá|yźtző társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefuáľosi onkoľmányzattal szemben;

5. kapubejáľat felújítása esetén azigazolrźst a településképi bejelentési eljárás lefolýatásáról.

Az adat|ap mellékletét képező dokumentumok a közös képviselö által hitelesített másolati példány

formáj ában is benyúj thatók.

5. Pá'|yázatokbenyrijtásánakhatárideje,helye

Apá|yázatok2016. decembeľ 15.napjátő| a rendelkezésľe álló keretösszeg kimerüléséig folyamatosan

benyijthatók zárÍ. borítékban ,,Világos kapualjak pźúyázat,, megjelöléssel postai úton, vaw
személyesen a Jőzsefuárosi Polgármesteľi Hivata| Gazdźl|kodási Ügyosztźiyának titkárságán (1082

Budapest, Baross u 63-67. III. em. 3 15.).

6, Apá|yázatokelbírálása,kivitelezési,elszámolásihatáridők

- A benyujtott pźiyźnatok megfelelőségét a Társashźni Pźt|yázatokat Elbíľáló Ideiglenes Bizottság (a

továbbiakban: Bizottság) a Polgáľmesteri Hivatal illetékes munkatáľsai segítségével vizsgá|ja meg a

pá|yázatok benyújtását követő 30 napon belül. Hiánypótlásľa a felszólító levélben megadott hatáľidőn

belül van lehetőség. Atámogatátsról a Bizottság javaslata alapjźln a Polgármesteľ dönt. A támogatásról

a pźiyázatot benyújtó tźtrsasházak a döntés meghozata|át követő 30 napon belül írásban értesítést

kapnak.

- A megpdlyózott munkdlatokat a tdmogatdsi szerződés aldírdsót követő 180 napon beliil valósíthatja

meg ü tdrsashóz.

- Az igényelt támogatási összeg a társasházak részére utólag, a munkálatok elvégzését követően

kerülhet kifizetésľe a támogatási szeľződésben meghatározott e|számolási dokumentumok benyújtása

mellett. Az elszámolás részeként minden munkálatra vonatkozóan legalább a közös képviselő által

hitelesített számlamásolatokat, a megĺendelő és a kivitelező által is aláírt teljesítésigazo|ást, valamint a,4
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kivitelezővel kötött szerzódést, vagy az íľásbeli megrendelést be kell nyujtani. Az elszámolás
benyújtására, igy a támogatás lehívására a munkálatok befejezését követő 30 napon beltil van mód. A
határidőben be nem nýjtott elszámolás esetén a támogatźtst a tarsasház e|vesziti. A támogatási

szerződés megkötésekor előre nem látható körĹilmény bekövetkezése esetén a társasház a kivitelezési,
valamint az ę|szźtmo|ási határidő meghosszabbításáLt - a kivitelezésre, illetve az e|szźtmo|ásra nyiwa
á||ő határidőn belül - egy alkalommal kezđeményezheti. A hosszabbítási kérelem tźrgyában a
Polgármesteľ dönt.

- Amennyiben a kivitelezés tényleges költsége cscikken a pá|ytnat részeként benýjtott źtraján|atban

szeľeplő összeghez képest, űgy tźtmogatásként is a tényleges kivitelezési költség keľül kifizetésre.

. A pźńyázat keľetében elnyert támogatási <isszegen felül felmerülo valamennyi többletköltség a

társashźnat terheli.

A tźrsashźz tudomásul veszi, hogy amennyiben a pźúyázati dokumentációban valótlan adatokat kozö|,

vagy a támogatás összegét nem a jelen pályázati feLhivétsban foglalt ľendeltetésének megfelelően
haszná'Ij a f el, a tźlmo gatás ö s sze gét vi s sza ke l l fi zetn ie.

A pá|yázattal kapcsolatban további információ a Jőzsefvźrosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Ügyosĺályától kérhető a 459-f595 telefonszámon, illetve tigyfélfogadási időben személyesen (1082

Budapest, Baross u 63-67.III. em. 315.).

Budapest, f017. szeptember 07.

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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