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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 
_ 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I.  Tényállás  is a  döntés tartalminak részletes ismertetése 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselö-testülete által  9/2020. (I.30.) 
számú határozattal elfogadott Klímavédelmi Intézkedési Terv  1.3  pontjában megfogalmazott cél 
elősegítése,  a  saját gépjárművel rendelkező munkavállalók munkába járásának „zöldebbé" tétele, úgy 
hogy  a  pályázók vállalják gépjármű helyett közösségi közlekedéssel vagy egyéb kömyezetkimélő 
eszközzel járnak  be a  munkahelyükre. Továbbá  a 455/2020.  (XII.17.) számú polgármesteri határozat 
alapján pályázatot irt ki az önkormányzat költségvetési szerveinek köztisztviselői, közalkalmazottai, 
munkavállalói és  a  JGK  Zn.,  JKN Zrt.  es  RÉV8 Zrt. által munkaviszonyban  $116  alkalmazottai részére 
a  munkába járás környezetbarát  is  környezettudatos elősegítésére, modellkísérleti jelleggel.  A 
Képviselő-testület  a 2020.  évi költségvetésében ezen pályázatra bruttó  1.000.000 Ft  keretösszeget 
különített  el. A  munkavállalók  a  kihirdetést követő  30  napon belül adhatták  be  pályázatukat.  Az 
elbírálás szabályai szerint előnyt élvez  a  rosszabb környezetvédelmi osztályba besorolt gépjármű 
tulajdonosa. Azonos környezetvédelmi osztályba besorolt gépjárművek esetén az idősebb gépjármű 
tulajdonosa élvez előnyt. Ugyanolyan környezetvédelmi osztályba sorolt és azonos korú (évjáratú) 
autók közül  a  beérkezés idejének (év, hónap,  nap,  óra, peré) sorrendjében beküldött érvényes pályázat 
lesz  a  nyertes  a  kiírás szerint  a  keret kimerüléséig. Először az éves időtartamú  BKK  bérletek (4db) 
nyertesinek megállapítása történik meg. Majd  a  megadott sorrend alapján  a  többi, egészen  a  forrás 
kimerüléséig,  a  Bubi-bérletre pályázók,  a  bieikliszervizelésre és az új biciklit vagy más  a  pályázati 
kiírás szerinti egyéni közlekedési eszközt (elektromos rollert, sagvvayt, görkorcsolyát) vásárolni 
kívánó pályázatok sorrend megállapítása történik meg. 



A  Tedd  le a  kocsit! című pályázatra  11  fő nyújtott  be  pályázatot, melyből  10  fő határidőn belül adta 
be. 1  fő  a  pályázati határidő lejártát követően, aki így  a  kiírás szerint érvénytelen pályázatot adott  be. 

2021. 02.  15-én küldte  be  pályázatát,  a  határidő azonban  2021.02.11-én lejárt.  Az 
érvényes pályázók közül  7  fő  eves  BKK  bérletre,  3  fő szabadon választott (nem belsőégésű motorral 
hajtott) környezetkímélő, munkába járáshoz használható eszköz vásárlásához nyújtott összegre adták 
be a  pályázatot. 

A  BKK  bérletre érkezett pályázatok sorrendje  a  következőképpen alakült: Ft-

 

ot. Ft-ot, Ft-ot, és 
Ft-ot nyert.  A  sorrendben következő - érvényes pályázatot benyújtó,  de  BKK  bérletet nem 

nyert - pályázók es .  Az  első négy fő  a  pályázati kiírás 
tartama szerint nyerte  el a  BKK  bérletet. 

A  „támogatás szabadon választott, nem belsőégésű motorral hajtott eszköz vásárlása" kategóriában 
50.000  Ft-ot meg nem meghaladó összegben  (a  számlán szereplő összeg,  de maximum 50.000 Ft)  az 
érvényes és nyertes pályázatok sorrendje: .,  es 

Más kategóriában nem került benyújtásra pályázat. 

A  pénzügyi elszámolás minden esetben utólagosan, szabályszerűen kiállított számla benyújtása 
ellenében történik meg. 

A  jelen előterjesztés tárgyát képező iratanyagok  a  Kerületgazdálkodási Irodán megtekinthetőek. 

II. A  beterjesztés indoka 

A  pályázati kiírás szerint  a  „Tedd  le a  kocsit!" című pályázat eredményének megállapításához döntés 
szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja  a  benyújtott pályázatok tárgyában támogatási javaslatot tartalmazó döntés meghozatala. 
A  döntés pénzügyi fedezetet igényel.  A  Képviselő-testület  a 2021.  évi költségvetésében ezen pályázat 
lebonyolítására bruttó  1.000.000 Ft  keretösszeget különített  el. A  pályázatok támogatásának forrása  a 
2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet 20800-as jogcímén, az  5.1.  melléklet 
3. pontja szerinti kiadási előirányzaton rendelkezésre áll, melyről  a  támogatási döntésnek megfelelően 
átcsoportosítással  a  tényleges kiadási előirányzatokon  a  szükséges pénzügyi fedezet biztosítható. 

IV.  Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület  9/2020. (I.30.)  számú határozatával elfogadott Józsefvárosi klímavédelmi 
intézkedési terv  1.3  „Közlekedés" pontjának „Tedd  le a  kocsit" alpontja értelmében  a 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság kidolgozza, elfogadja  es  elbírálja  a  pályázati 
kürást. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről  es a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-ának értelmében  a  Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány  (a  továbbiakban: 
koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása,  a  magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és  a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVHI. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben  a  települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét  a  polgármester gyakorolja, így  a  döntés 
meghozatalára  a  polgármester jogosult. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását. 

Mellékletek:  

1. sz. melléklet: Érvényes pályázatot benyújtók táblázata 
2. sz. melléklet: Érvénytelen pályázatot benyújtó táblázata 



Pikó András 

polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének 
..../2021.  (V......) számú határozata 

a „Tedd le a kocsit!" című pályázat eredményének megállapításáról 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) érvényesnek minősíti az előterjesztés  I.  számú mellékletében felsorolt pályázatokat, 

2) a  „támogatás szabadon választott, nem belsőégésű motorral hajtott eszköz vásárlása" 
kategóriában leefeliebb Ft/fó összegben  (a  számlán szereplő összeg,  de maximum 
50.000 Ft) • és pályázatát nyertesnek hirdeti ki. 
A  pénzügyi elszámolás minden esetben utólagosan, szabályszerűen kiállított számla 
benyújtása ellenében történik meg, 

3) a  „BKK  bérlet vásárlására nyújtott támogatás" kategóriában az éves időtartamú  BKK  bérlet 
megvásárlására Ft/fő összegben 

és pályázatát nyertesnek hirdeti ki.  A  pénzügyi elszámolás minden 
esetben utólagosan, szabályszerűen kiállított számla benyújtása ellenében történik meg. 

4) felkéri  a  polgármestert, hogy gondoskodjon  a  támogatási szerződések elkészítéséről és  a 
nyertes pályázókkal történő megkötéséről, 

5) • felhatalmazza  a  polgármestert, hogy  a  támogatások kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításához az átcsoportosításokat elvégezze, azzal, hogy azok utólag átvezetésre kerülnek  a 
2021.  évi költségvetési rendeletben, 

6) érvénytelennek minősíti az előterjesztés  2.  számú mellékletében felsorolt pályázatot. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  4)  és  5)  pontok tekintetében  2021.  május  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály Kerületgazdálkodási Iroda 
Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály 

Budapest, 2021.  április  19. 



1.  SZ.  MELLÉKLET 

Érvényes pályázatot benyújtók táblázata 

Nev Munkahely Gyártási  iv 
Környezetvé 
delmi oszt. 

Típus Pályázat tárgya 

 

VIII. kerületi 
Polgármesteri 

Hivatal 
2011 14 (BIROS) Tulajdonos 

Támogatás 
szabadon választott, 

nem belsőégésű 
motorral hajtott 

eszközre 

 

NE0 2011 14 Tulajdonos 

Támogatás 
szabadon választott, 

nem belsőégésű 
motorral hajtott 

eszközre 

 

JGK 2004 8 Tulajdonos BKK  bérlet 

 

JGK 2003 8 Tulajdonos BKK  bérlet 

 

VIII. kerületi 
Polgármesteri 

Hivatal 
2008 (EUR04) Tulajdonos BKK  bérlet 

 

NE0 2005 6 Tulajdonos BKK  bérlet 

 

JSZSZGYK 2001 

 

Tulajdonos BKK  bérlet 04  (EUR02) 

 

NE0 2003 6 
ÜzembentaBKK 

Ili bérlet 

 

NE0 2003 6 Tulajdonos BKK  bérlet 

 

NEO 2011 (EUR05) Tulajdonos 

Támogatás 
szabadon választott, 

nem belsőégésű 
motorral hajtott 

eszközre 



2.  SZ.  MELLÉKLET 

Érvénytelen pályázatot benyújtók táblázata 

Név munkahely Gy
á
ártás
v 

i Környezetvédelmi 
oszt. Típus Pályázat 

tärgya
 

 

VIII. kerületi 
Polgármesteri 

Hivatal 
2005 08  (EUR03) Tulajdonos 

BIG( 
belet 
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