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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
„TEDD LE A KOCSIT!”
című pályázati felhívása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a 530/2021. (IX.23.) számú
Képviselő-testületi határozat alapján pályázatot ír ki az önkormányzat költségvetési
szerveinek köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8
Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai részére a munkába járás környezetbarát és
környezettudatos elősegítésére.
1.

A pályázat célja:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 9/2020. (I.30.) számú határozattal elfogadott
Józsefvárosi 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 környezetkímélő
eszközzel járnak be a munkahelyükre.
A pályázat első köre sikeresen lezajlott, jelen pályázati felhívással a pályázat második köre
kerül meghirdetésre, melyben a pályázok két kategóriában („A”-„B”) pályázhatnak.

2.

A pályázók köre:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói
és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8 Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai, akik
munkába saját tulajdonú (vagy üzembentartó) gépjárművel, illetve kerékpárral járnak.

3.

A pályázat tárgya:
3.1. „A”pályázat
 Éves bérlet tömegközlekedéshez (BKK; MÁV; Volán) - (maximum bruttó 70 000
Ft)
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 Közösségi mikromobilitási járműmegosztó rendszerekhez bérlet (pl.: BUBI
(maximum bruttó 50 000 Ft)
 Mikromobilitási eszköz (nem belsőégésű motorral hajtott) környezetkímélő,
munkába járáshoz használható eszköz – például emberi erővel hajtott roller,
elektromos roller, segway, kerékpár, stb. – vásárlásához (maximum bruttó 70 000
Ft)
3.2. „B”pályázat
 Egy alkalmas kerékpárszerviz és/vagy biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő
vagy karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlása (maximum bruttó 30 000 Ft) – a
fentiektől különböző eljárás alapján és attól elkülönített forrásrészből.

4. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja:
Kitöltött és aláírt pályázati adatlappal. Az adatlapok elérhetőek a www.jozsefvaros.hu
honlapon.
4.1. Leadási határidő: 2021.10.21.
4.2. Leadás módja: Elektronikus úton a teddleakocsit@jozsefvaros.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdéseikkel a teddleakocsit@jozsefvaros.hu email címen és a +36 1 459 2576-os telefonszámon keresheti munkatársainkat.
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