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ELOTERJESZTES
a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Kllmavedelmi Bizottsag 2022. januar 17-i iilesere

TArgy: Javaslat a tarsashazak r^szere kiirt „ZOLD UDVAR" program palyazati 
felhivasara erkezett palyazatok elblralasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara

Eldterjesztd: Szarvas Koppany Bendeguz IKKKB elnok
Keszitette: Varga Viktoria es dr. Lennert Zsofia/ugyintezdk

A napirendet nyilvanos iilesen lehet targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszerii szavazattobbseg sztikseges

Mellekletek:

1. szamu melleklet: „Zdld udvar” palyazatra benyujtott palyazatok
2. szamu melleklet: „Zdld udvar” palyazatra ervenyes es nyertes palyazatot benyujto 

tarsashazak listaja
3. szamu melleklet: „Zold udvar” palyazatra ervenyes, de nem nyertes palyazatot 

benyujto tarsashazak listaja
4. szamu melleklet: „Zbld udvar” palyazatra ervenytelen palyazatot benyujto tarsashazak 

listaja
5. szamu melleklet: tamogatasi szerzodes tervezet

Tisztelt Keriiletfejlesztesi, Kornyezet-es Kllmavedelmi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Kepviselo-testiilet 466/2021. (VIL 22.) szamu hatarozataval elfogadta a beszamolot a 
Jozsefvarosi Kllmavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol (tovabbiakban: Kllmavedelmi 
Intezkedesi Terv), amely beszamolo 39. pontjaban („Zdld udvar” program) ujabb „Zdld 
udvar” palyazat kiirasa szerepel.
A Kepviselo-testiilet 529/2021. (IX. 23.) szamu hatarozata alapjan ujabb palyazat keriilt 
meghirdetesre a keriileti tarsashazi kozossegek szamara tarsashazi belso udvarok zoldfeliileti 
fejlesztesere, vissza nem teritendo tamogatas formajaban, annak erdekeben, hogy a 
palyazatban foglalt tamogatassal az Onkormanyzat osztonozze a tarsashazakat udvaraik 
zoldesitesere, amellyel novekszik a keriiletben a zoldfeluletek terulete.
A palyazat elso kore lezajlott, melyre 34 tarsashaz nyujtott be palyazatot, melybol kilenc 
tarsashaz jutott bsszesen 6.414.620 Ft tamogatashoz. (342/2021 (VI. 14.) szamu hatarozat).



A dontes tekinteteben a koltsegvetesi fedezet 3.000.000 Ft osszegben a 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) sz. bnkormanyzati rendeletben, a 20810-04 cimen 
rendelkezesre all a Kepviselo-testiiletnek a felulvizsgalt Jdzsefvarosi Klimavedelmi 
Intezkedesi Terv vegrehajtasahoz sziikseges koltsegvetesi intezkedesekrbl szolo 467/2021. 
(VII. 22.) szamu hatarozata alapjan. Tovabbi 4.000.000 Ft osszegu eloiranyzat a kepviseld- 
testiilet hatarozata alapjan a 2021. evi koltsegvetesi rendelet II. modositasaba beepitesre 
keriilt, igy a „Zold udvar” palyazat masodik koreben a palyazatok tamogatasara minddsszesen 
7.000.000 Ft all rendelkezesre.

A palyazat utofinanszirozasu, a tamogatas folydsitasara csak a megvaldsitast es ellenorzest 
kovetoen, a palyazati felhivasban tamasztott feltetelek es a tamogatasi szerzodesben vallalt 
kotelezettsegek teljesulese eseten, egy osszegben keriilhet sor.

A palyazati kiiras szerint az igenyelhetd tamogatasi dsszeg nagysaga tarsashazankent 
minimum brutto 100.000 Ft es maximum brutto 1.000.000 Ft volt, a sziikseges onresz 
nagysaga az elszamolhatd koltsegek osszegenek minimum 10%-a. Az onresz meltanyossagi 
alapon, bizottsagi dontes alapjan elengedheto.

A palyazati felhivas szerint az elbiralasnal eldnyt elveznek azok a palyazatok, amelyben:

• kimutathatoan novekszik a fennallo allapothoz kepest a Palyazd zdldfeliiletenek 
terulete;

• magas a vallalt onkentes munka, vagy onresz merteke;
• a tervek kozossegi tervezessel jonnek letre - a lakokozdsseg tagjainak bevonasaval, 

folyamatos, rendszeres kozbenjarasaval es kozos javaslataik alapjan, egyutt alakitjak 
ki az udvarzolditesi tervet, programot, amit az egyezteto gyulesekrol, 
megbeszelesekrol keszitett jegyzokonyvekkel / fotddokumentaciokkal igazolnak;

• uj kozossegi rekreacios funkciok jonnek letre (pihenest, testedzest, kozossegi 
tevekenyseget, jatekot segito eszkozok);

• bkologiai szempontbol ertekesebbnek minosul (pl. oshonos novenyzet kerul 
telepitesre, rovar vagy madar eletfelteteleket javito elemeket is tartalmaz);

• ujrahasznositott anyagok keriilnek hasznalatra (recycling, upcycling).

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hataridoben es modon, a palyazati adatlap 
kitoltesevel, az eldirt mellekletek csatolasaval valamint az arra jogosult altali alairasaval 
lehetett, a palyazat benyujtasanak hatarideje: 2021. november 15. 12:00 ora volt.

A „Z0LD UDVAR” palyazati felhivasra osszesen 18 tarsashaz nyujtott be palyazatot, 
melybol 16 db palyazat volt ervenyes, 2 db palyazat ervenytelen.

Az ervenytelen palyazatok eseteben az egyik palyazat a beadasi hatarido utan erkezett, ezert 
keriilt elutasitasra. A masik palyazat esetben a kotelezo tartalmi elemkent megjelolt 
dokumentumok a hianypotlasi felhivas utan sem keriiltek csatolasra.

Az ervenyesen palyazok altal igenyelt tamogatasi dsszeg: 9.724.908 Ft volt.



A palyazatok ertekelese osszetett szempontrendszer szerint tortenik, melynek soran a 
palyazati kiirasban elonykent feltuntetett szempontok keriilnek merlegelesre.
A tamogatasra javasolt tarsashazak mindegyikenel - a fent felsorolt eldnydknek megfeleld 
szempontrendszer szerinti meghatarozassal - kimutathatoan novekszik az aktualis aliapothoz 
kepest a tarsashaz zoldfeliiletenek teriilete.
A palyazatok koztil eldnyt elveztek azok a tarsashazak, ahol jelenleg semmilyen novenyzet 
nines az udvaron, illetve azok, ahol a megvalositasi folyamatok reszben vagy egeszben 
kozossegi munkaban tortennek, tovabba ahol mar meglevo eszkozok felujitasa, 
ujrahasznositasa szerepel a munkatervben.
A palyazatok mellekletekent benyujtott koltsegvetesek es munkatervek megismereset es 
alapos merlegeleset kovetoen egyes palyazatok eseteben a javasolt tamogatasi dsszeg 
alacsonyabb a palyazatban igenyeltnel, annak erdekeben, hogy a palyazat a kiirasban foglalt 
eredeti celt valositsa meg, es minel tobb tarsashaz reszesiilhessen a tamogatasbol.

A tamogatando palyazatokra es a tamogatasi osszegekre a kovetkezo javaslatot teszem:

1. Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 8-9. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 800.000 Ft;
2. Budapest VIII. kerulet, Szerdahelyi utca 11. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 946.779 Ft;
3. Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 4. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 312.109 Ft;
4. Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 6. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 329.500 Ft;
5. Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 45. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 451.766 Ft;
6. Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 4. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 469.160 Ft;
7. Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 13. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 696.000 Ft;
8. Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 57. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 238.674 Ft;
9. Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 2. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 700.000 Ft;
10. Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 3. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 700.000 Ft;
11. Budapest VIII. keriilet, Jozsef krt. 9. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 580.250 Ft;
12. Budapest VIII. keriilet, Gyorffy Istvan utca 10. Tarsashaz, vissza nem teritendo 
tamogatas osszege: 150.000 Ft;
13. Budapest VIII. keriilet, Pal utca 6. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas osszege:
625.000 Ft.

Ervenyesnek, de nem nyertesnek javasolom a 3. szamu mellekletben felsorolt palyazatokat.



A jelen eloteijesztes targyat kepezo iratanyagok a Keriiletgazdalkodasi Irodan 
megtekinthetoek.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a javaslattetel a tamogatando tarsashazakra es a tamogatasi 
dsszegekre, valamint a dontes meghozatala a hianyosan benyujtott palyazatok 
ervenytelensegerol a Bizottsag hataskdrebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a benyujtott palyazatok targyaban tamogatasi javaslatot tartalmazo dontes 
meghozatala.
A Kepviselo-testulet a palyazat kiirasahoz a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (II. 25.) 
sz. onkormanyzati rendeletben a 20810-04 cimen rendelkezesre allo eloiranyzaton, a 
467/2021. (VII.22.), valamint az 519/2021. (IX. 23.) szamu hatarozataival biztositotta a 
fedezetet, minddsszesen 7.000.000 Ft osszegben.

A tamogatasra javasolt tarsashazak altal igenyelt dsszeg nagysaga osszesen 6.999.238 Ft, 
mely dsszeg 13 tarsashaz kozott oszlik meg.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 
06.) onkormanyzati rendelet modositasarol szolo 42/2021. (XII. 17.) onkormanyzati rendelet 
alapjan a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XI. 06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 6. pontja a kovetkezo 6.1.3. pontja szerint a 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag dont a kornyezet-, es 
klimavedelemi palyazatok es programok - kiilonosen Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi 
Tervrol szolo beszamoloban szereplo palyazatok - tekinteteben a palyazati felhivas 
modositasarol, a beerkezett palyazatok elbiralasardl, a palyazati dsszegek palyazok kozotti 
meghatarozasarol, a tamogatasi szerzodes megkoteserol es modositasarol, valamint a 
tamogatasi szerzodesben foglaltak teljesitesevel osszefuggo ugyekben.”

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.



Hatarozati javaslat

I.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 8-9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 8-9. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 800.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

II.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 11. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 11. Tarsashaz „Zold udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 946.779 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

III.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 4. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 4. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 312.109 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyuj t.
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2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

IV.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Komyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 6. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 6. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 329.500 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

V.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 45. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 45. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 451.766 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.



VI.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (I. 17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Kaivaria ter 4. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Kaivaria ter 4. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas targyaban 
benyujtott palyazatanak tamogatasara 469.160 Ft vissza nem teritendo tamogatast 
nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

VII.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Komyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 13. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 13. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 696.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

VIII.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 57. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 57. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 238.674 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.
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Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

IX.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 2. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Harminckettesek tere 2. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 700.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eldteijesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

X.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak .......... /2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 3. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Lujza utca 3. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas targyaban 
benyujtott palyazatanak tamogatasara 700.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast 
nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

XI.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Jozsef krt. 9. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol



A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Jozsef krt. 9. Tarsashaz „Zbld udvar” felhivas targyaban 
benyujtott palyazatanak tamogatasara 580.250 Ft vissza nem teritendo tamogatast 
nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: l.pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

XII.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Gyorffy Istvan utca 10. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet, Gyorffy Istvan utca 10. Tarsashaz „Zdld udvar” felhivas 
targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 150.000 Ft vissza nem teritendo 
tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloteijesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alafrasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.

XIII.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (1.17.) szamd hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Pal utca 6. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. a Budapest VIII. keriilet. Pal utca 6. Tarsashaz „Zbld udvar” felhivas targyaban 
benyujtott palyazatanak tamogatasara 625.000 Ft vissza nem teritendo tamogatast 
nyujt.

2. felkeri a polgarmestert az eloterjesztes 5. melleklete szerinti tamogatasi szerzodes 
alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. januar 17.

2. pont: 2022. februar 28.



A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda

Budapest, 2022. 01. .W
• L t L

Szarvas Koppany Bendeguz
KKKBelndk

keszitette: Gazdalkodasi ugyosztaly - Keruletgazdalkodasi Iroda

Leirta: Varga Viktoria; dr. Lennert Zsofia ugyintezo __

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: —, . .7 /

Jogi kontroll: ?

Ellenoriztb: r

dr. voros Silvia 

ALJEGYZO

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta-

H3R Skjtos Csilla Szarvas Koppany Bendeguz
I jegyzo a Keruletfejleszt£si, Kornyezet es Kumavedelmi

Bizottsag elnoke
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5. sz. melleklet

TAMOGATASI SZERZODES

Amely letrejott

egyreszrol Nev: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. 
kepviselo: Piko Andras polgarmester 
cegjegyzekszam/nyilvantart. szam: 735715 
adoszam: 15735715-2-42 
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01 
szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt. 
bankszamlaszam: 11784009-15508009

mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogato)

masreszrol Tarsashaz/Lakoszovetkezet neve
Tarsashaz/Lakoszovetkezet cime
Tarsashaz/Lakoszovetkezet kepviselbje:
Kepviselo adoszama::
Kepviselo Cegjegyzekszama:
Tarsashaz/Lakoszovetkezet adoszama:
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet 
bankszamlaszama _____________________________
adoazonositd jel: _____________________________
szamlavezetd bank:

mint tamogatott (a tovabbiakban: Tamogatott), 

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelek szerint:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, koriilmenyei

l.l. Felek rogzitik, hogy Tamogato 2O21.szeptember 30-an kozzetette a Budapest Fovaros 
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak „Zold udvar” palyazati felhivasat 
tarsashazak es lakasszovetkezetek reszere. [529/2021. (IX. 23.) szamu hatarozat a 
„Zold udvar" palyazati felhivas elfogadasardl]. A palyazati felhivas elsodleges celja a 
zoldfeliiletek novelese, es ezzel a globalis felmelegedes lokalis hatasainak a 
csokkentese a VIII. keriiletben.

1.2. Felek rogzitik, hogy a palyazati felhivasra a Tamogatott ..................-en
palyazatot nyujtott be, amelyet Tamogato a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jozsefvarosi Onkormanyzat ........................ /2021. (....) szamu hatarozataval vissza
nem teritendd tamogatasban reszesitett a palyazati felhivasban, a nyertes palyazatban 
(melyek akkor is a jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik, ha azok fizikai 
ertelemben nem keriilnek a Szerzodeshez csatolasra), tovabba jelen Tamogatasi 
szerzodesben foglaltak szerint.
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5. sz. melleklet

2. A Szerzodes targya, a tamogatas formaja, osszege, forrasa

2.1. Jelen Szerzodes targya a tarsashazak es lakasszdvetkezet belso udvaranak zoldfeluleti 
fejlesztese erdekeben kiirt „Zold udvar” palyazati felhivasa alapjan, a 
Budapest..........  megnevezesu Tarsashaz Palyazati adatlapjan es mellekleteiben
reszletezett zoldfeliilet fejlesztes elszamolhato es szamlaval igazolt koltsegeinek a 
2.4. pontban megjelolt eloiranyzatbol vissza nem teritendo felhalmozasi celu 
tamogatas formajaban tortend utdfinanszfrozasa.

2.2. A Tamogato a nyertes palyazat megvalositasaradsszesen maximum . Ft 
(azaz brutto .........  forint) osszegu tamogatast nyujt. A zoldfeluleti fejlesztes
megvalositasanak elismerhetd osszkoltsege, elozetes koltsegbecslessel: ............  
(AFA-val). Amennyiben a palyazat megvalositasa soran, az elszamolaskor bemutatott 
tenyleges koltsegek meghaladjak a palyazatban benyujtott koltsegvetes szerint 
tervezett koltsegeket, a Tamogatott ebben az esetben is kizarolag a jelen pontban 
foglalt tamogatasi osszegre jogosult.

2.3. A Tamogatott altal biztositott Onresz nagysaga....................... Ft, azaz
............................forint.

2.4. Tamogatott kijelenti es szavatolja, hogy a palyazat megvalositasahoz szukseges dnero 
rendelkezesere all.

2.5. A tamogatas formaja: vissza nem teritendo felhalmozasi celu tamogatas, palyazaton 
elnyert tamogatas, utofinanszirozas. A tamogatas folyositasara csak a megvalositast es 
ellenorzest kovetoen, (muszaki megvalosulas ellendrzeset szolgalo helyszini 
jegyzokonyv felvetele alapjan fotokkal dokumentalva) jelen palyazati felhivasban 
tamasztott feltetelek es jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljesiilese eseten, 
egy bsszegben keriilhet sor.

2.6. A tamogatas fedezete: a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
a 2021. evi kdltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 20810-04- 
es jogcimen biztositott.

Tamogato kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott tamogatasi dsszeg a 
rendelkezesere all.

3. A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

3.1. A Tamogatott tudomasul veszi, hogy a tamogatast kizarolag a jelen Szerzodesben 
meghatarozott celra hasznalhatja fel. A tamogatas felhasznalasa alatt a Tarsashaz 
koteles a vonatkozd jogszabalyokban, a palyazati kiirasban, valamint a jelen 
szerzodesben foglaltak szerint eljami. A Tarsashaz kepviseleteben eljaro szemely es a 
Tulajdonosok tudomasul veszik, hogy a jogtalanul vagy a Tamogatasi Szerzodes 1. 
pontjaban meghatarozott celtol elterden felhasznalt tamogatasi osszeget kotelesek 
visszafizetni egy osszegben a Tamogato erre iranyulo irasbeli felszolitasatol szamitott 
15 munkanapon beliil, amelyert egyetemlegesen kotelezhetok.

3.2. Tamogatott tudomasul veszi, hogy Tamogato a tamogatas atvetelet koveten 2 evig 
helyszini ellenorzest tarthat a Tamogatottnal, amely soran a palyazat celjanak a 
megvalosulasat ellenorizheti.

3.3. A tamogatas felhasznalasanak idotartama:
3.3.1. A tamogatas kezdd idopontja: jelen szerzodes hatalyba lepesekor.
3.3.2. A tamogatas felhasznalasanak, veghatarideje: hatalyba lepeset kovetoen 12 

honapon beliil.
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5. sz. melleklet

3.4. A tamogatas felhasznalasanak idotartama indokolt esetben, kerelem alapjan, tovabbi 6 
honappal meghosszabbithato.

3.5. A Tarsashaz koteles jelen megallapodasban rogzitettek szerint a tamogatas erejeig az 
1. pontban megnevezett fejleszteseket, munkakat elvegezni, es az elvegzett 
munkalatokrol legkesobb a veghataridot koveto 30 napon beltil az elszamolast es 
szamlakat benyujtani az Onkormanyzat reszere.

3.6. Elszamolhato az a szamla, amelyen a teljesites idopontja a 3.3. pontban megjelolt 
idopontok koze esik, es a kiallitas datuma a teljesites datumat koveto legfeljebb 30 
napon beliili.

3.7. Az elszamolashoz mellekelni kell masolatban, es eredeti peldanyban is be kell mutatni 
a Tarsashaz nevere szolo - a palyazati felhivas 3. pontjaban megadottak szerinti 
elszamolhato koltsegekre vonatkozo - szamlat/szamlakat. A Tamogatott a 
felhasznalast dokumentalo eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb okiratokra koteles 
kezzel raimi: "Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fele...... Ft (azaz ........... forint) osszegben elszamolva", valamint valamennyi 
szamlat datummal, pecsettel es cegszeru alairassal kell ellatnia.

3.8. A Tamogato az elszamolas jovahagyasat kovetoen, azaz a „Zdld udvar" palyazati 
kiirasban foglalt feltetelek egytittes teljesulesetol szamitott 15 munkanapon beltil 
utalja a Tamogatott ................................................................ szamu
bankszamlajara.

3.9. Felek a jelen szerzodes teljesitese erdekeben kapcsolattarto szemelyeket neveznek 
meg:

a T amogato reszerbl: Nev: ................................................................
Telefon: ................................................................

E-mail cim: ................................................................

a Tamogatott reszerol: Nev: ................................................................
Telefon: ................................................................

E-mail cim: ................................................................

4. A Tamogato elallasi es felmondasi joga
A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:

4.1. a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
4.2. a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasolo valotlan, 

hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
4.3. a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott elszamolas benyujtasanak 

hataridejet elmulasztotta vagy az elszamolast annak nem megfelelo teljesitese miatt a 
Tamogato nem fogadta el.

5. Egyeb rendelkezesek

5.1. A Tamogatott ajelen Szerzodes alairasaval
5.1.1. nyilatkozik arrol, hogy a palyazathoz benyujtott - a Tamogatott letesito 

okiratanak egyszeru masolataban (alapito okirat, alapszabaly, stb.), valamint a 
kozos kepviselo megvalasztasat tartalmazo kozgyulesi jegyzdkdnyvben -

3/5



5. sz. melleklet

dokumentumokban, tovabba a jelen Szerzodes megkotesenek feltetelekent 
jogszabaly vagy a Tamogato altal meghatarozott, a Tamogatott altal benyujtott 
egyeb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerzodes 
alairasanak idopontjaban valtozatlanul fennallnak;

5.1.2. nyilatkozik arrol, hogy a tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es 
dokumentumok teljes koriiek, valodiak es hitelesek.

5.1.3. tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeniseget es a tamogatas 
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato ellenorizheti.

5.1.4. tudomasul veszi, hogy a tamogatassal osszefuggesben a Tamogatott nevere, a 
tamogatas celjara, osszegere, tovabba a tamogatasi program megvalosftasi 
helyere vonatkozo adatok nyilvanossagra hozhatok.

5.2. A Tamogatott 15 napon beliil koteles irasban bejelenteni a Tamogatonak, amennyiben
5.2.1. a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott vagy a szerzodes 

megkotesenek feltetelekent jogszabaly altal eldirt nyilatkozatok barmelyiket 
visszavonja, vagy

5.2.2. a Tamogatott adataiban, a jelen szerzodes megkotesenek feltetelekent 
jogszabaly vagy a Tamogato altal eloirt, a Tamogatott altal benyujtott 
nyilatkozatban, dokumentumban, a tamogatas felteteleiben vagy a jelen 
szerzodes teljesitesevel osszefuggo koriilmenyben valtozas kovetkezik be.

5.3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem minosulnek Uzleti 
titoknak, nem tarthatoak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok 
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kozerdekbol elrendeli.

Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Ptk., a tarsashazakrol szolo 2003. evi 
CXXXIII. torveny es a vonatkozo jogszabalyok rendelkezesei az iranyaddak. A Felek az 
esetlegesen felmeruld vitaikat elsosorban targyalasos uton rendezik.

Felek a jelen Szerzodest annak elolvasasat kovetoen, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, helybenhagyolag 4 egymassal egyezo peldanyban irtak ala, melybol 1 
peldany a Tarsashazat, 3 peldany az Onkormanyzatot illeti.
Jelen szerzodes hatalyba lepese mindket fel altali alairas napja. Amennyiben a Felek altali 
alairas nem egy idopontban tortenik, ugy a kesobbi alairas napjan lep hatalyba a szerzodes.

Budapest, 2022. ..............................  2022........................

Tamogato 
Piko Andras 
polgarmester

Budapest Fovaros Kepviseld-testiilet 
keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

Tamogatott

Budapest VIII. keriilet 
................. Tarsashaz 

kepviseleteben
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Fedezet a 20810-04-es jogcimen biztositott.

Penziigyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2021...............................

Horich Szilvia
Gazdasagi vezetd

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

Budapest, 2021...............................

dr. Sajtos Csilla
jegyzo

4 c)
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