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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

LI. Klimavedelmi Intezkedesi Tervben szereplo - arnyekoUsu homlokzat- es 
gangzolditesi palyazatok - kiirasa tarsashazak reszere
A Kepviseld-testulet 466/2021. (VIL 22.) szamu hatarozataval elfogadta a beszamolot a 
Jdzsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol (a tovabbiakban: 
Klimavedelmi Intezkedesi Terv). Az Onkormanyzatnak fontos celkituzese a kertilet es a 
tarsashazak zdldfeliileteinek novelese. Budapest mind europai unios, mind regionalis 
osszehasonlitasban sereghajto az egy fore esd zoldteriiletek nagysagat tekintve, ezen belul 
pedig a siirun beepitett varosreszek zoldfelulet-ellatottsaga rendkivul szegenyes (5m2/fo), 
mikozben az Egeszsegiigyi Vilagszervezet ajanlasa ennek majdnem duplaja. 
Jozsefvarosban ez az arany meg ennel is rosszabb, egy fore 2,4 m2 zoldfelulet jut.

A nagyfoku beepitettseg miatt a tarsashazak belso zold udvarainak szerepe felertekelddik, 
ezek kialakitasat, rendezeset, aranyainak noveleset tamogatta korabbi palyazataival az 
Onkormanyzat.

Ezdttal harom ujabb palyazatot hirdetiink.

Ahol nines lehetoseg vagy szandek zoldudvar kialakitasara (vagy mar van zoldudvar), ott 
a korfolyosokra kihelyezett novenyekkel is lehet zolditeni a hazakat, javitani az epuletek 
klimaalkalmazkodo kepesseget, nemileg tompitani a hosziget-hatast, kicsit mersekelni a 
nyari hbhullamokat, javitani a lakok komforterzetet, a klimavaltozas eUenere is elhetobbe 
tenni a keriilet. Ezt szolgalja a gangzolditesi palyazat.

A vertikalis feluletekre futtatott novenyzetnek fontos szerep juthat az epuletenergetikaban 
hoszigetelo hatasa miatt, illetve a kedvezd okologiai es esztetikai tulajdonsagoknak 
koszonhetoen altaluk elhetobbe, zoldebbe teheto varos. A rugalmas vagy merev 
tartoszerkezetre futtatott novenyzet amyekolasi kepessegevel jelentosen javithato a 
lakasok hohaztartasa, tovabba csokkenti a belvarosi teriileteken a hoszigetek 
kialakulasanak eselyet. Ezt szolgalja a homlokzatzolditesi es az amyekolasi palyazat.

Ezert a zoldfeliiletek novelesenek es a nagyvarosi hosziget-hatas merseklesenek 
erdekeben az Onkormanyzat ujabb zold palyazatokat hirdet a keriileti tarsashazi 
kozossegek szamara udvaraik, fuggofolyosoik, illetve vertikalis feltiletek, homlokzatok, 
kertek zoldfeluleti fejlesztesere, valamint egyeb amyekolastechnikai megoldasok 
alkalmazasara, vissza nem teritendo tamogatas formajaban.

1.1.1. Az elfogadott Klimavedelmi Intezkedesi Terv 33. pontjaban a korfolyosok 
amyekolasanak novelese celjabol palyazat kiirasarol dontott a Kepviseld-testulet, 
mely program megvalositasara 600.00 Ft-ot biztositott.

1.1.2. A Klimavedelmi Intezkedesi Terv 38. pontjaban a tarsashazak reszere 
homlokzati zoldfeliilet novelese erdekeben palyazat kiirasarol dontott a 
Kepviseld-testulet, mely program megvalositasara 1.500.000 Ft-ot biztositott.



1.1.3. A Klimavedelmi Intezkedesi Terv 52. pontjaban pedig gangzolditesi program 
kereteben palyazat kiirasarol dontott a Kepviselo-testulet, mely program 
megvalositasara 1.000.000 Ft-ot biztositott.

A palyazatokat mindharom esetben a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi 
Bizottsag (a tovabbiakban: Bizottsag) dontesi hataskdreben keriilnek elbiralasra a 
benyujtasi hataridd lejartat koveto 45 napon beliil. A tamogatas elnyereserol a palyazatot 
benyujto a dontesmeghozatalat koveto 30 napon beliil ertesitestkap.
A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzodes hatalyba lepeset kovetoen legfeljebb 
12 hdnap all rendelkezesre, mely indokolt esetben, kerelem alapjan, tovabbi 6 honappal 
meghosszabbithato.
A palyazat kiirdja nyertes palyazatok eseten, az utofinanszirozast kovetoen 2 evig 
szuroprobaszeruen helyszini ellenorzest tarthat, melynek soran a palyazat celjanak 
megvaldsulasat ellendrizheti mindharom palyazat eseteben.
A palyazatok reszletei az eloterjeszteshez csatolt mellekletekben talalhatoak, amelyek a 
palyazati felhivasokat es annak mellekletekent az adatlapokat tartalmazza.

1.2. MKomposztladak biztositasa lakossag reszere” cimu palyazat modosftasa
A Kepviselo-testiilet 311/2020. (VIL 16.) szamu hatarozata alapjan palyazatot irt ki 
Budapest Fovaros VIII. kertiletben bejelentett lakohellyel rendelkezd termeszetes 
szemelyek, valamint Jozsefvaros kozigazgatasi teruleten levo tarsashazak es 
lakasfenntarto szovetkezeti hazak (a tovabbiakban egyiittesen: Tarsashazak) 
hulladekkezelesenektamogatasara.
A palyazat hatarideje a 473/2020. (XII. 17.) szamu polgarmesteri dontessel 
meghosszabbitasra keriilt 2021. december 31. napjaig.
Az Onkormanyzat a brutto 1.000.000 Ft keretdsszeg erejeig palyazat utjan maganszemely 
eseteben egy darab 300 literes, tarsashaz eseteben ketto darab 300 literes muanyagbol 
keszult komposztalo ladat biztosit.

A palyazati felhivas 3 ponton valo modositasa indokolt az alabbiak szerint:

I.2.1. A palyazatok benyujtasanak hatarideje
A lakossagi komposztlada-palyazat soran eddig osszesen 360.301 Ft osszegben keriilt sor 
komposztladak megrendelesere, igy az 1.000.000 Ft-os keretosszegbol meg 639.699 Ft 
rendelkezesre all.
A fentiek alapjan indokolt, hogy a palyazati felhivas benyujtasanak hatarideje modositasra 
keruljon a rendelkezesre allo keretdsszeg erejeig.

1.2.2. A palyazatok benyujtasanak helye
Jelenleg a palyazatok zart boritekban nyujthatoak be a „komposztladak biztositasa 
lakossag reszere palyazat” megjeldlessel postai uton vagy szemelyesen a Jozsefvarosi 
Polgarmesteri Hivatal Gazdalkodasi Ugyosztalyanak titkarsagan.
A palyazatok beadasanak egyszerusitese es a koronavirus okozta jarvanyhelyzetre valo 
tekintettel celszerii a benyujtas modjakent az elektronikus uton torteno benyujtas 
lehetoseget tamogatni.



1.2.3. A palyazat targya
Jelen palyazati kiiras szerint az Onkormanyzat a keretosszeg erejeig palyazat utjan 
maganszemely eseteben egy darab 300 literes, tarsashaz eseteben ketto darab 300 literes 
muanyagbol keszult un. komposztalo ladat biztosit.
Az udvarokon keletkezo avar komposztalasara a fa komposztkeret alkalmazasa 
megfelelobb lehet, igy indokolt a palyazat targyanak kiegeszitese azzal, hogy fa 
komposztkeret is igenyleheto lehessen a palyazat soran ugy, hogy maganszemelyek 
eseteben egy darab 300 literes muanyagbol keszult un. komposztaldladat, vagy egy darab 
legfeljebb 500 literes fa komposztkeretet, illetve tarsashaz eseteben egy vagy ketto darab 
300 literes muanyagbol keszult un. komposztalo ladat vagy szinten egy vagy ketto darab 
legfeljebb 500 literes fa komposztkeretet igenyelhet.

1.3. Javaslat a Budapest Jozsefvarosi dnkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Kepviselo- 
testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014, (XI. 06.) 
onkormanyzati rendelet modositasara

A Kepviselo-testiilet donteset a Magyarorszag helyi onkormanyzatairdl szolo 2011. evi 
CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: Motv.) 41. § (3) bekezdese alapjan hozza meg, mely 
szerint az onkormanyzati feladatok ellatasat a kepviselo-testiilet es szervei biztositjak. 
Onkormanyzati dontest a kepviselo-testulet hozhat.
Az Motv. 41. § (4) bekezdese szerint a kepviselo-testulet - e torvenyben meghatarozott 
kivetelekkel - hataskdreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszonkormanyzat testiiletere, a 
jegyzdre, a tarsulasara ruhazhatja at.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es Szervei 
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.6.) onkormanyzati rendelet 7. 
melleklet 6. pontja szerint
Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsdg feladat- es hatdskdre kulonosen

. 6.1. . Dont . .
6.1.1. a telepillesfejlesztessel, a telepillesrendezessel es a telepiileskeppel dsszefuggo 
partnersegi egyeztetes szabdlyairol szolo onkormanyzati rendelet szerinti partnersegi 
egyeztetes soran beerkezett velemenyek elfogaddsarol. A velemeny el nem fogaddsa eseten a 
dontest a Bizottsdgnak indokolnia kell.
6.1.2. a lakossdg reszere biztositandd komposztlddak targydban benyujtottpalydzatokrdl.
Az eloterjesztesben szereplo palyazatok - amyekolasi, homlokzat- es gangzolditesi- elbiralasa 
tekinteteben javaslom, hogy a dontes a Keruletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi 
Bizottsag atruhazott hataskorebe keriiljon at.
Mivel tobb komyezet-es klimavedelemi palyazat elbiralasara is sor keriil a kozeljdvdben 
javasolom tovabba, hogy a Kepviselo-testulet munkajanak hatekonyabba tetele, valamint a 
donteshozatal egyszeriisitese erdekeben a kornyezet-, es klimavedelemi palyazatok es 
programok - kiilonosen a Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervrbl szolo beszamoloban 
szereplo palyazatok - tekinteteben a palyazati felhivas mddositasardl, a beerkezett palyazatok 
elbiralasarol, a palyazati osszegek palyazok kozotti meghatarozasarol, a tamogatasi szerzodes 
megkoteserol es mddositasardl, valamint a tamogatasi szerzodesben foglaltak teljesitesevel 
dsszefuggo iigyekben szinten dontest hozhasson a Keruletfejlesztesi, Komyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag.
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Mindezekre tekintettel szukseges a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI .06.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SZMSZ) 
modositasa.

II. A beterjesztes indoka
Az eloterjesztes targyaban a palyazatok kiirasaval es a palyazati felhivas modositasaval 
kapcsolatban dontes meghozatala szukseges, melyek meghozatala a Kepviselo-testulet 
haUskore.
dnkormanyzati rendelet modositasa a Kepviselo-testulet at nem ruhazhato hataskorebe 
tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a palyazatok kiirasanak eseteben a tarsashazak zoldfeluletenek novelese 
balkonkert vagy gangkert kialakitasa, illetve vertikalis feliiletek es homlokzatok novenyekkel 
vald befuttatasanak tamogatasa reven, valamint tarsashazak udvaraik es fuggofolyosoik 
amyekolasa novelesenek tamogatasa.

A dontes tekinteteben a koltsegvetesi fedezet a harom palyazat tekinteteben 3.100.000 Ft 
osszegben (Amyekolasi-program eseteben 600.000 Ft, homlokzatzolditesi program eseteben 
1.500.000 Ft, gangzolditesi program eseteben 1.000.000 Ft) a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 
5/2021. (II. 25.) sz. dnkormanyzati rendeletben, a 20810-04 cimen rendelkezesre all; a 
Kepviseld-testiiletnek a feliilvizsgalt Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv 
vegrehajtasahoz szukseges koltsegvetesi intezkedesekrdl szolo 467/2021. (VIL 22.) szamu 
hatarozata alapjan.

A dontes celja tovabba, hogy „Komposztladak biztositasara a lakossag reszere” vonatkozd 
palyazati felhivas modositasra keriiljon.

A dontes tovabbi celja az SZMSZ modositasa, mely a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag hataskdret kiegesziti ki azzal, hogy a komyezet-, es klimavedelemi 
palyazatok es programok tekinteteben a palyazati felhivas modositasardl, a beerkezett 
palyazatok elbiralasardl, a palyazati osszegek palyazok kozotti meghatarozasarol, a 
tamogatasi szerzodes megkoteserol es modositasardl, valamint a tamogatasi szerzbdesben 
foglaltak teljesitesevel osszefuggo ugyekben dontest hozhat.

IV. Jogszabalyi komyezet
AzMotv. 10. § (2) bekezdese alapjan „Ahelyi onkormanyzat - a helyi kepviselo-testiilet vagy 
a helyi nepszavazas dontesevel - onkent vallalhatja minden olyan helyi koziigy onallo 
megoldasat, amelyet jogszabaly nem utal mas szerv kizardlagos hataskorebe. Az onkent 
vallalt helyi kozugyekben az onkormanyzat mindent megtehet, ami jogszaballyal nem 
ellentetes. Az onkent vallalt helyi koziigyek megoldasa nem veszelyeztetheti a torveny altal 
kotelezoen eloirt dnkormanyzati feladat- es hataskdrbk ellatasat, finanszirozasa a sajat 
bevetelek, vagy az erre a celra biztositott kulon forrasok terhere lehetseges.”

Az Motv. 13. § (1) bekezdesenek 11. pontja alapjan helyben biztosithato kozfeladatok koze 
tartozik a helyi komyezet- es temieszetvedelem.

A Kepviselo-testiilet a 466/2021. (VIL 22.) szamu hatarozattal megismerte es elfogadta a 
feliilvizsgalt Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervrol kesziilt beszamolot, melynek 33.
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c) pontjaban a korfolyosok amyekolasa celjabol, a 38. c) pontjaban a tarsashazak reszere 
homlokzati zoldfeliilet novelese celjabol, az 52. pontjaban pedig gangzolditesi program 
inditasa celjabol dontott palyazatok kiirasarol.

A Kepviselo-testulet 467/2021. (VII. 22.) szamu hatarozataval biztositotta a palyazatok 
forrasigenyet.

Az SZMSZ 7. melleklet 6.3.1. pontja szerint a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klfmavedelmi 
Bizottsag velemenyezi a „kbmyezet-, klima - es termeszetvedelmi, valamint 
akadalymentessegi szempontbol aberuhazasokat”.

Az Motv. 42. § 1. pontja szerint: a kepviselo-testulet hataskdrebol nem ruhazhato at a 
rendeletalkotas.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati pontok, es az eloterjesztes mellekletet kepezd dn- 
kormanyzati rendelettervezet elfogadasat.

Rendeletalkotas!

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete megalkotja a .... /2021. (...... )
onkormanyzati rendeletet a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi 
Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet modositasarol.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: rendelettervezet
2. szamu melleklet: „Amyekolasi program” palyazati felhivas, palyazati adatlap es 

nyilatkozatok tarsashazak reszere
3. szamu melleklet: „Homlokzatzdlditesi program” palyazati felhivas, palyazati adatlap 

es nyilatkozatok tarsashazak reszere
4. szamu melleklet: „Gangzdlditesi program” palyazati felhivas, palyazati adatlap es 

nyilatkozatok tarsashazak reszere
5. szamu melleklet: Tamogatasi szerzodes tervezete (mindharom felhivas tekinteteben)
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I. Hatarozati javaslat 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek ..../2021. szamu 

hatarozata 

„Arnyekolasi program” palyazat kiirasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy
1. „Amyekolasi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere udvaraik, homlokzataik es 

fuggofolyosoik amyekolasanak novelese celjabol, az eloterjesztes 2. sz. melleklete szerinti 
palyazati felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kbzzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelds: polgarmester
Hataridok: .
1. pout tekinteteben: azonnal

2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat kbvetd 8 napon belul
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keruletgazdalkodasi Iroda.

http://www.jozsefvaros.hu
http://www.jozsefvarosujsag.hu


IL Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. szamu 

hatarozata
„Homlokzatzdlditesi program” palyazat kiirasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete ugy dont, hogy
1. „Homlokzatzdlditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere homlokzati 

zoldfeliilet novelese celjabol, az eloterjesztes 3. sz. melleklete szerinti palyazati 
felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablaj an torteno kozzetetelere;
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelos: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: azonnal

2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat kdveto 8 napon beltil
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda.
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III. Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek..../2021. (.......) szamu 

hatarozata
: „Gangzolditesi program” palyazat kiirasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. „Gangzdlditesi program” palyazatot hirdet a tarsashazak reszere zoldfeluletenek 

novelesere balkonkert vagy gangkert kialakitasanak celjabol, az eloterjesztes 4. sz. 
melleklete szerinti palyazati felhivasban foglalt tartalommal;

2. a hatarozat 1. pontja alapjan felkeri a polgarmestert a palyazati felhivasnak a 
 es a  honlapokon, valamint az 

onkormanyzat hirdetotablaj an torteno kozzetetelere.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelds: polgarmester
Hataridok:
1. pont tekinteteben: azonnal
2. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat kovetd 8 naponbeliil
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda.
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IV. Hatarozati javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek ..../2021. szamu 

hatarozata
a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” palyazat modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. modosftja a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” cimu palyazati felhivas 3. pontjat az 

alabbiak szerint:
„Az Onkormanyzat a keretdsszeg erejeigpalyazat utjan maganszemely eseteben egy darab 300 
Uteres, tdrsashdz eseteben ketto darab 300 literes muanyagbol kesziilt un. komposztalo laddt 
biztosit, amely a palyazat idotartalma alatt szemelyesen atveheto a Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi 
Kozpont Zrt. Vdrosuzemeltetesi Igazgatdsdgan (1084 Budapest, Nemet u. 17-19.), vagy keresre 
kiszalUtdsra kerul a palyazatfeltetelekent benyujtott adatlapon megadott cimre.”

szovegresz helyebe az alabbi szovegezes kerul:

„ Az Onkormanyzat a keretdsszeg erejeig palyazat utjan maganszemely eseteben egy 
darab 300 literes muanyagbol kesziilt un. komposztalo laddt, vagy egy darab legfeljebb 
500 literes fa komposztkeretet, illetve tdrsashdz eseteben egy vagy ketto darab 300 
Uteres mUanyagbol kesziilt un. komposztalo laddt vagy egy vagy ketto darab, legfeljebb 
500 literes fa komposztkeretet biztosit, amely a palyazat idotartalma alatt szemelyesen 
atveheto a Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Vdrosuzemeltetesi Igazgatdsdgdn 
(1084 Budapest, Nemet u. 17-19.), vagy keresre kiszdllltdsra kerul a palyazat feltetelekent 
benyujtott adatlapon megadott cimre. ”

2. modosftja a „Komposztladak biztositasa lakossag reszere” cimu palyazati felhivas 6. 
pontjat az alabbiak szerint:

„A palyazat nyujtdsa 2020. julius 20. napjatol a keretdsszeg erejeig, de legkesobb 2021. 
december 31. napjdig tart. A palydzatok 2020. julius 20. napjatol a rendelkezesre allo 
keretdsszeg kimeriileseig folyamatosan benyujthatok zdrt boritekban „komposztladdk 
biztositasa lakossag reszere palyazat" megjeldlessel postai uton, vagy szemelyesen a 
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Gazddlkoddsi Ugyosztalyanak titkdrsagdn (1082 
Budapest, Baross u 63-67. III. em. 315.). ”

szovegresz helyebe az alabbi szovegezes kerul:

„A palyazat benyujtasa 2020. julius 20. napjatol a keretdsszeg erejeig tart. A 
pdlydzatokat elektronikus uton a hidnytalanul kitoltott palyazati adatlapon lehet 
benyujtani a mellekletekkel egyiitt a zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail cimre, a 
tdrgyban megjelolve a palyazat targyat es a pdlydzd tdrsashdz cimet (pl.: Komposztldda- 
palyazat _Baross utca 63-67.). ”

3. a hatarozat 1. es 2. pontja szerint modositott palyazati felhivast megjelenteti a 
 es a  honlapokon, valamint es az 

onkormanyzat hirdetotablajan.
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu
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Felelos: polgarmester
Hataridok:
1-2. pont tekinteteben: azonnal

3. pont tekinteteben: a palyazati felhivas elfogadasat koveto 8 napon belul
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly 
Keriiletgazdalkodasi Iroda, Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2021. december 8.

Torvenyessegi ellenorzes:

^cxSlijtos Csilla 
feyzb

Dr. Eross Gabor^ 
alpolgarmester
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1. szamu melleklet: rendelettervezet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2O21.(....... .) onkormanyzati rendelete

a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 
06.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2) 
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az Alaptorveny 32. cikk (1) 
bekezdes d) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. § 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. ponttal egesziil ki:

„6.1.3. a komyezet-, es klimavedelemi palyazatok es programok - kiilbnosen 
Jozsefvarosi Klfmavedelmi Intezkedesi Tervrol szolo beszamoloban szereplo 
palyazatok - tekinteteben a palyazati felhfvas modositasarol, a beerkezett palyazatok 
elbiralasarol, a palyazati osszegek palyazok kozotti meghatarozasarol, a tamogatasi 
szerzodes megkoteserol es modositasarol, valamint a tamogatasi szerzodesben 
foglaltak teljesitesevel osszefuggo ugyekben.”

2. § Ez a rendelet a kihirdeteset kbveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. december...

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester
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INDOKOLAS 

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek a Kepviselo-testiilet es 
Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati 

rendelet modositasarol sz616 ..../2021. (.) onkormanyzati rendelethez

az 1. §-hoz
A rendeletmodositas a Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag hataskdret 
kiegesziti ki azzal, hogy a komyezet-, es klimavedelemi palyazatok es programok 
tekinteteben a palyazati felhivas modositasarol, a beerkezett palyazatok elbiralasarol, a 
palyazati osszegek palyazok kozotti meghatarozasarol, a tamogatasi szerzodes megkoteserol 
es modositasarol, valamint a tamogatasi szerzodesben foglaltak teljesitesevel osszefuggo 
ugyekben dontest hozhat.

a 2. §-hoz
Hatalyba leptetd rendelkezest tartalmaz.
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HATASVIZSGALATI LAP : >

A Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek a Kepviselo-testulet es 
Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szold 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati 

rendelet modositasarol szold ..../2021. onkormanyzati rendelethez

1 .Tarsadalmi hatasok
A modositasnak tarsadalmi hatasa nincsen.

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet modositasanak gazdasagi, koltsegvetesi hatasa nines.

3. Komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendelet modositasanak komyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyei nincsenek.

4. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasok
A rendelet megalkotasa az adminisztracios terheket nem erinti.

5. A jogszabaly megalkotasanak sziiksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhato 
kovetkezmenyei
A Kepviselo-testulet munkajanak hatekonyabba tetele.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelek 
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelek 
rendelkezesre allnak.
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Budapest Fovdros VIII. keriilet Jdzsefvdrosi 
Onkormdnyzat Kepviselo-testiiletenek 36/2014. 

(XI. 06.) dnkormdnyzati rendelete

a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabdlyzatdrol

Budapest Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat 
Kepviselo-testiiletenek .. J2021. 

dnkormdnyzati rendelete
a Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es 

Mukodesi Szabdlyzatdrol szolo 36/2014.
(XI. 06.) onkormanyzati rendelet 

modositdsarol

7. melleklet
6.1. Dont
6.1.1. a telepulesfejlesztessel, a
telepulesrendezessel es a telepuleskeppel 
osszefuggo partnersegi egyeztetes szabalyairol 
szolo onkormanyzati rendelet szerinti 
partnersegi egyeztetes soran beerkezett 
velemenyek elfogadasarol. A velemeny el nem 
fogadasa eseten a dontest a Bizottsagnak 
indokolnia kell.
6.1.2. a lakossag reszere biztositando 
komposztladak targyaban benyujtott
palyazatokrol.

6.1.3. a komyezet-, es klimavedelemi 
palyazatok es programok - kulbnosen a 
Jozsefvarosi Klfmavedelmi Intezkedesi 
Tervrol szolo beszamoloban szereplo 
palyazatok - tekinteteben a palyazati felhfvas 
modositasarol, a beerkezett palyazatok 
elbiralasarol, a palyazati osszegek palyazok 
kozotti meghatarozasarol, a tamogatasi 
szerzodes megkoteserol es modositasarol, 
valamint a tamogatasi szerzodesben 
foglaltak teljesitesevel dsszefuggo ugyekben.
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2. szamu melleklet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek..........,/2021. 
szamu hatarozataval elfogadott 

„Arnyekolasi PROGRAM”

palyazati felhivas tarsashazak reszere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2019. november 7-i iilesen klima-veszhelyzetet 

hirdetett meg, majd a 466/2021. (VIL 22) szamu hatarozattal elfogadta a Jozsefvarosi 

Klimavedelmi Intezkedesi Tervrol szolo beszamoloban megfogalmazott celokat es 

intezkedeseket, amelynek - tobbek kozott - resze a tarsashazi „amyekolasi program” 

tamogatasa. A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzatnak fontos 

celkituzese a kerulet zoldfeliileteinek novelese, illetve a hoszigetek mennyisegenek 

csokkentese. Jozsefvarosban a surun beepitett teruletek - muholdas felvetelek szerint - 

nyaron akar 7 C°-kal magasabb homersekletuek a komyezo zoldfeluleteknel. A hoerzetben 

meg ennel is nagyobb kiilonbsegek mutatkoznak, amely az ott elok egeszsegi allapotat 

befolyasolja. Feludiilest az amyekot ado zoldfeluletek jelenthetnek.

Budapest mind europai unios, mind regionalis osszehasonlitasban sereghajto az egy fore esd 

zoldteruletek nagysagat tekintve, ezen belul pedig a surun beepitett varosreszek zoldfeliilet- 

ellatottsaga rendkivul szegenyes (5m /fo), mikozben az Egeszsegiigyi Vilagszervezet ajanlasa 

ennek majdnem duplaja. Jozsefvarosban ez az arany meg ennel is rosszabb, egy fore 

minddssze 2,4 m zoldfeliilet jut. A novenyzetnek fontos szerep juthat az epiiletenergetikaban, 

a tuzfalak es belso homlokzatok befuttatasaval, amyekolasaval jelentbsen javithato a lakasok 

hoh^ztartasa.

A klimavedelem, a hosziget-hatas merseklese es a zoldfeluletek novelesenek erdekeben 

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzata a ......./2021. (...... ) szamu

Kepviselo-testuleti hatarozataval palyazatot ir ki tarsashazak szamara amyokolasi program 

tamogatasanak megvalositasara.

1. A palyazat ceija:

A tarsashazak udvaraik es fuggofolyosoik amyekolasanak novelese rugalmas vagy merev 

tamszerkezetre torteno novenyfuttatas kialakitasanak, valamint egyeb amyekolastechnikai 

megoldasok alkalmazasanak tamogatasa utjan.



2. A palyazok kore:

A palyazaton Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jdzsefvaros kozigazgatasi teruleten levo, nem 

100%-os onkormanyzati tulajdonu tarsashazak, illetve lakasszdvetkezetek (tovabbiakban: 

Palyazo) indulhatnak.

Eldnyben reszesulnek azok a tarsashazak vagy lakasszdvetkezetek, akik az elmult 3 evben 

egyeb, az Onkormanyzat altal kihirdetett palyazaton zoldites vagy hasonlo temaban meg nem 

nyertek tamogatast. Korabbi felhivasainkon (2019-2021. kozott) nyertes Palyazok 

automatikusan hatrasorolddnak az eddig meg hasonlo temaban meg nem tamogatott 
tarsashazakkal szemben.

3. A palyazat kerete:

3.1. A palyazat megvalositasara elkulonitett osszeg: 600.000 Ft

3.2. A tamogatas formaja: vissza nem teritendo penzbeli tamogatas.

3.3. A tamogatas merteke: az elszamolhato koltsegek osszegenek maximum 90%-a.

- A szukseges onresz nagysaga az elszamolhato koltsegek osszegenek minimum 

10%-a. (Meltanyossagi alapon, bizottsagi dontes alapjan elengedheto.)

4. A palyazat targya:

A Palyazat targya a tarsashazak es lakasszdvetkezetek udvarainak es fuggofolyosoinak 

amyekolasat biztosito, rugalmas vagy merev tamszerkezetre torteno novenyfuttatas 

megvaldsitasahoz szukseges alabbi novenyek es eszkozok beszerzesenek 

utofinanszirozasa:

4.1. novenyek (lehetoseg szerint a vertikalis feluleten eletkepes tipusok javasolt 

kuszocserjek, egynyari kuszondvenyek (bab, hajnalka, sarkantyuka), esetleg 
futordzsa;

4.2. termbfbld, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpdtlo szerek;

4.3. kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet, ecset, hulladekgyujtd 
zsak stb.);

4.4. novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

4.5. a futonovenyzet kapaszkodasat elsegito eszkozok (halok, racsok), valamint az 

ezek elkeszitesehez vagy az amyekolas kialakitasahoz, felujitasahoz szukseges



alapanyagok (pl. faanyag, kotoelemek, szerelvenyek, alapozok, festekek. drotok, 

stb.) es eszkozok.

4.6. Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek minosul a sziikseges 

muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 50.000 Ftosszegben).

5. Palyazati feltetelek:

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hatariddben es modon, a palyazati adatlap 

kitoltesevel, az eloirt mellekletek csatolasaval valamint az arra jogosult altali alafrasaval lehet.

A palyazati adatlap mellekletekent az alabbi dokumentumokat kell benyujtani:

1. a kozgyulesi hatarozat - jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 

szavazdlapokkal egyiitt - a palyazaton vald reszvetelrol, a tervezett munka 

elvegzeserol, a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol. 

valamint anol, hogy legalabb 24 honapig fenntartja a kialakitott zoldfeluletet es 

megovja a beszerzett eszkozok allagat (a kozgyules a palyazat targyaban hozott 

hatarozatokat az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu jelenlet 

mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 

jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);

2. reszletes megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza;

3. alaprajz a tarsashazrol es az amyekolas helyszinerol akar szabad kezzel rajzolt 

formaban, a fdbb mereteketjelolve;

4. 3-5 db fenykep a hazrol es az amyekolas helyszinerol (a fenykep celja, hogy lathato 

legyen a palyazat kereteben megvalosulo munkalatokat megelozo allapot es az 

aranyok);

5. a tervezett atalakitasokrol keszitett munkaterv, amely a fobb munkalatokat irja le 

roviden;
6. a tervezett atalakitasrol keszitett vazlat vagy latvanyterv akar szabad kezzel rajzolt 

formaban;

7. nyilatkozat, melyben Palyazo vallalja, hogy nines tudomasa a kivitelezesi 

munkalatokat akadalyozo, az epulet allapotabol fakado statikai vagy epuletgepeszeti 

problemarol (a palyazati adatlap reszekent alairva).



Az adatlap mellekletet kepezo dokumentumok a kozos kepviselb altal hitelesitett masolati 
peldany formajaban is benyujthatok.

6. Palyazat meghirdetese es benyujtasanak hatarideie helve es modi a:

6.1. Meghirdetes datuma (legkesbbb): 2021.12.23.

6.2. Palyazat leadasi hatarideje: 2022.02.28.
6.3. Meghirdetes modja: , valamint a  

oldalakon, illetve kbzvetleniil e-mailen keresztiil a tarsashazak kozos kepviseldi 

reszere.

www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

6.4. Leadas modja: A palyazatokat elektronikus uton a hianytalanul kitoltott palyazati 

adatlapon lehet benyujtani a  email cimre, a targyban 

megjelolve a palyazat targyat es a palyazo tarsashaz cimet (pl.: 

Amyekolas_Baross utca 63-67.)

zoldpalyazat@jozsefvaros.hu

7. Hianypotlas:

Amennyiben a Palyazo hianyosan nyujtja be palyazatat, egyszeri alkalommal lehetbsege 

van hianypotlasra.

Hianyosan benyujtott palyazat eseten a palyazat benyujtasara nyitva allo hataridd lejartat 

koveto 8 munkanapon belul hianypotlasi felhivas keriil kikiildesre.

A hianypotlasi felhivas teljesitesenek hatarideje 8 munkanap.

8. A palyazatok elbiralasa:

8.1. A 6.2. pontban megjelblt beadasi hataridon tul beerkezett, a nem megfelelo mddon, a 

hianypotlast kovetoen is hianyos tartalommal, vagy nem a palyazati kiirasban 

palyazni jogosultkent megjelblt altal benyujtott palyazati kerelmek ervenytelenek, es 

a palyazat tovabbi elbiralasabol kizarasra keriilnek.

8.2. Az ervenyes es jogosult palyazatok a Keruletfejlesztesi, Kdmyezet- es Klimavedelmi 

Bizottsag (a tovabbiakban: Bizottsag) dbntesi hataskbreben keriilnek erdemi 

elbiralasra, a benyujtasi hataridd lejartat kbvetb 60 napon belul.

8.3. Az elbiralasnal elbnyt elveznek azok apalyazatok, amelyekben:

- magasabb az amyekolassal erintett lakasok aranya az adott hazon beliil,

. - magas a vallalt bnkentes munka vagy bnresz merteke,

— kbzbssegi tervezessel valdsulnak meg, 

- fenntarthato megoldasok alkalmaznak,
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- a zoldfeliilet nbvekedese merteke nagyobb.

Abizottsag a biralat soran, tovabbi eldnyben reszesitesi szempontokat hatarozhat meg.

8.4. A tamogatas elnyereserol a palyazatot benyujto a dontes meghozatalat koveto 30 
napon belul ertesitest kap.

8.5. A nyertes palyazoval a tamogatas elnyereserdl szolo dontest koveto 45 napon belul 

tamogatasi szerzodes kertil megkotesre.

8.6. A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzodes hatalyba lepeset kbvetoen 

legfeljebb 12 hbnap dll rendelkezesre, mely indokolt esetben, kerelem alapjan, 

tovabbi 6 honappal meghosszabbithato.

8.7. A palyazat utofmanszirozasu, a tamogatas folyositasara csak a megvalositast es 

ellenorzest kovetoen, (muszaki megvalosulas ellenorzeset szolgalo helyszini 

jegyzokonyv felvetele alapjan fotokkal dokumentalva) jelen palyazati felhivasban 

tamasztott feltetelek es a tamogatasi szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljesulese 

eseten, egy bsszegben keriilhet sor.

8.8. A palyazat megvaldsitasa soran felmeriilt koltsegeket szamlakkal kell igazolni, a 

megvalositast koveto 30 napon belul.

8.9. A palyazat kiiroja a tamogatas atvetelet koveten 2 evig helyszini ellenorzest tarthat a 

nyertes palyazoknal, amely soran a palyazat celjanak a megvalosulasat ellenorizheti. 

Az ellendrzes modjaadott esetben egyedileg elterhet.

A tarsashaz vagy a lakoszbvetkezet a palyazat benyujtasakor nyilatkozni koteles arrol, hogy 

tudomasul veszi, hogy amennyiben a palyazati dokumentacioban valotlan adatokat kozol, 

vagy a tamogatas osszeget nem a jelen palyazati felhivasban foglalt rendeltetesenek 

megfeleloen hasznalja fel, a tamogatas osszegetvissza kell fizetnie.

A palyazat kiirasanal es megvalositasanal a Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal altal 

kiadott, Belvarosi belso udvarok megujitasa, Zbldinfrastruktura fiizetek 5. cimu kiadvanyaban 

leirtakat vettiik figyelembe es az ott javasolt megoldasokat reszesitjiik eldnyben az elbiralas 

soran.



1. abra: Pelda a palyazat megvaldsitasara 
(forras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURAJFUZETEK_belsoudvarok_20191018_online.pdf)

2. abra: Pelda a palyazat megvaldsitasara 
(  RAJFUZETEK_belsoudvarok_20191018_online.pdf)fbrras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKrnJ

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmeriilo kerdeseikkel a 

zoldDalyazat@iozsefvaros.hu e-mail cimen illetve a +36 1 459 2576-os vagy +36 1 459 

2552-es telefonszamon keresheti munkatarsainkat.

fbrras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKrnJ
mailto:zoldDalyazat@iozsefvaros.hu


Melleklet: Palyazati adatlap (nyilatkozatokkal)

Budapest, 2021. december,, „

Piko Andras 
polgarmester



Melleklet apalyazati felhivashoz

PALYAZATIADATLAP A" 55?^^ 
„ARNYEKOLAS1 PROGRAM” :.

Palyazat tarsashazak, illetve lakasszbvetkezetek reszere (tovabbiakban: Palyazo)

1. Palyazo adatai:

1.1. Palyazo neve alapito okirat/alapszabaly szerint:................... .  ..

1.2. Palyazo cime: .............................................. ......... .........................

1.3. Palyazo helyrajzi szama: .......... ................ ............. ...................

1.4. Palyazo bankszamlaszama:...................................................... ............................

2. A Palyazo torvenyes kepviseletet ellato szemely/szervezet adatai

2.1. Kepviseld neve: .......................................... .......... ....... ............. .....

2.2. A kepviselo kapcsolattartoja:....... ........ ..................... .....................

2.3. A kepviselet jogcime: ...................................... ......... .......................

2.4. A kepviselet ertesitesi cime:.......................... .............. ............................... .

2.5. A kepviselet e-mail cime:................ ............................ .......................

2.6. A kepviselet telefonszama:........................ ............ ............ ...... ..........

2.7. A kepviselet bankszamlaszama:........................................... ................

3. A palyazat adatai

3.1. Az igenyelt brutto tamogatasi dsszeg (Ft):.................................. ...........

3.2. Ebbol a muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (Ft)..................... . ........

(legfeljebb brutto 50.000 Ft)

3.3. Kerem az Biralo Bizottsagot, hogy tekintsen el, a palydzati kiiras 3.3.1-es pontjaban szereplo

10%-bnreszmerteketdl. Indoklas:



4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy a palyazatban tervezett fejlesztes a muemlekvedelmi szempontok 
szigoni figyelembevetelevel tortenik meg:

(Palyazo alairasa)

4.2. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszovetkezet az elmult 3 evben hasonlo 
tamogatasban/fejlesztesben reszesiilt:

IGEN NEM r

(Palyazo alairasa)

4.3. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszovetkezet nem nyert a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal meghirdetett „Z61d udvar” palyazaton:

IGEN NEM / '

■ ••••••••••»«••••••••••••••••••••«••••••»•••«•••••••••«••••••»
(Palyazo alairasa)

4.4. Vallalom, hogy a kivitelezesi munkalatokat kbvetden legalabb 24 honapig 
gondoskodom a kialakitott zdldfeliilet fenntartasarol es a beszerzett eszkozok allaganak 
megovasarol:

(Palyazo alairasa)

4.5. Vallalom, hogy nines tudomasom a kivitelezesi munkalatokat akadalyozo, az epiilet 

allapotabol fakado statikai vagy epiiletgepeszeti problemarol:

•••••••••«••»«••••••••••••*••*••••»«••«»*•••••••••«»•«»*•
(Palyazo alairasa)

4.6. Kijelentem, hogy a benyujtott palyazati dokumentacioval kapcsolatosan 
hozzajarulasomat adorn az abban foglalt szemelyes adataimnak a palyazati eljarassal 
osszefuggesben sziikseges kezelesehez, a palyazati eljarasban resztvevok szamara:

(Palyazo alairasa)



5. Jelen palydzati adatlaphoz az alabbi dokumentumokat mellekelem:

5.1. a kozgyules hatarozatat - jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 
szavazolapokkal egyiitt - apalyazaton valo reszvetelrol, a. tervezett munka elvegzeserol, 
a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol, valamint a kert 
tovabbi fenntartasanak, gondozasanak vallalasarol (a kozgyules a palyazat targyaban 
hozott hatarozatokat az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu 
jelenlet mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 
jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);
5.2. reszletes, megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza;
5.3. alaprajz a tarsashazrol es a az amyekolas helyszinerol (akar kezzel rajzolt, a fobb 

mereteket j elol ve);
5.4. 3-5 db fenykep a tarsashazrol es az amyekolas helyszinerol (a fenykep celja, hogy 

lathato legyen a palyazat kereteben megvalosulo munkalatokat megelozo allapot 
es az aranyok);

5.5. a tervezett atalakitasokrol keszitett munkaterv, amely a fobb munkalatokat irja le 
roviden;

5.6. a tervezett atalakitasokrol keszitett vazlat vagy latvanyterv (akar kezzel rajzolt, a 
fobb mereteket jelolve).

Kelt: Budapest, ..

Palyazo alairasa



3. szamu melleklet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek ........../2021. 
szamu hatarozataval elfogadott 

„HOMLOKZATZOLDITESI PROGRAM” 

palyazati felhivas tarsashazak reszere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2019. november 7-i ulesen klima- 

veszhelyzetet hirdetett meg, majd a 466/2021. (VIL 22) szamu hatarozattal elfogadta a 

Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervrol szolo beszamoloban megfogalmazott celokat 

es intezkedeseket, amelynek - tobbek kozott - resze a tdrsashdzi homlokzati zoldfeliilet 

novelesenek tamogatasa. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatnak 

fontos celkituzese a keriilet zoldfeliileteinek novelese. Budapest mind europai unios, mind 

regionalis osszehasonlitasban sereghajto az egy fore eso zoldteriiletek nagysagat tekintve, 

ezen beliil pedig a stirun beepitett varosreszek zoldfelulet-ellatottsaga rendkivul szegenyes 
(5m2/f6), mikozben az Egeszsegiigyi Vilagszervezet ajanlasa ennek majdnem duplaja. 

Jozsefvarosban ez az arany meg ennel is rosszabb, egy fore mindossze 2,4 m2 zoldfeliilet jut. 

A nagyfoku beepitettseg miatt viszonylag keves a zolditdsi lehetoseg, igy a tarsashazak 

vertikalis feliiletei is felertekelddnek. Tovabba a novenyzetnek fontos szerep juthat az 

epiiletenergetikaban, a tuzfalak es belso homlokzatok befuttatasaval, amyekolasaval 

jelentosen javithato a lakasok hohaztartasa, mersekelheto a hosziget-hatas, a nyari tartos 

hohullamok emberi szervezet probara tevo hatasa.

A klimavedelem, a hosziget-hatas merseklese es a zoldfeluletek novelesenek erdekeben 

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzata a ........ /2021. (......) szamu

Kepviselo-testuleti hatarozataval palyazatot ft ki tarsashazak szamara homlokzati zoldfeliilet 

novelesenek tamogatasa.

1. A palyazat celia:

A tarsashazak zoldfeliiletenek novelesere vertikalis feliiletek, homlokzatok, tuzfalak 

nbvenyekkel valo befuttatasanak tamogatasa utjan.



2. A palyazok kore:

A palyazaton Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvaros kbzigazgatasi teriileten levo, nem 

100%-os onkormanyzati tulajdonu tarsashazak, illetve lakasszovetkezetek (tovabbiakban: 
Palyazo) indulhatnak.

Elonyben reszesulnek azok a tarsashazak vagy lakasszovetkezetek, akik az elmult 3 evben 

egyeb, az Onkormanyzat altal kihirdetett palyazaton zoldites vagy hasonlo temaban meg nem 

nyertek tamogatast. Korabbi felhivasainkon (2019-2021. kozott) nyertes Palyazok 

automatikusan hatrasorolodnak az eddig meg hasonlo temaban meg nem tamogatott 

tarsashazakkal szemben.

3. A palyazat kerete:
3.1. A palyazat megvalositasara elkuldnitett osszeg: 1.500.000 Ft

3.2. A tamogatas formaja: vissza nem teritendo penzbeli tamogatas.

3.3. A tamogatas merteke: az elszamolhato koltsegek osszegenek maximum 80%-a.

3.4. Igenyelheto tamogatasi osszeg nagysaga: 500.000 Ft

4. A palyazat targya:

A Palyazat targya a tarsashazak es lakasszovetkezetek belso udvaranak homlokzati 

zoldfeluleti fejlesztesehez sziikseges alabbi novenyek es eszkozok beszerzesenek 

utofinanszirozasa

4.1. novenyek (lehetoseg szerint a vertikalis feliileten eletkepes tipusok pl.: 

kuszonovenyek (borostyan (hedera helix), tapadd vadszold (parthenocissus 

quiqefolia);

4.2. termofbld, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpotlo szerek;

4.3. kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet. ecset, hulladekgyujtd 

zsak stb.);

4.4. novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

4.5. a fotonovenyzet kapaszkodasat elosegito eszkozok (haldk, racsok), valamint az 

ezek elkeszitesehez, felujitasahoz sziikseges alapanyagok (pl. faanyag, 

kotoelemek, szerelvenyek, alapozok, festekek, drdtok stb.).



4.6. Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek minosul a sziikseges 

muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 50.000 Ft osszegben).

5. Palyazati feltetelek:

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hataridoben es modon, a palyazati adatlap 

kitoltesevel, az eldirt mellekletek csatolasaval valamint az arra jogosult altali alairasaval lehet.

A palyazati adatlap mellekletekent az alabbi dokumentumokat kell benyujtani:

1. a kozgyulesi hatarozat - jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 

szavazolapokkal egyiitt - a palyazaton valo reszvetelrol, a tervezett munka 

elvegzeserol, a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az dnresz vallalasarol, 

valamint arrol, hogy legalabb 24 honapig fenntartja a kialakitott zoldfelulet es 

megovja a beszerzett eszkozok allagat (a kozgyules a palyazat targyaban hozott 

hatarozatokat az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu jelenlet 

mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 

jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);

2. reszletes megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza;

3. alaprajz a tarsashazrol akar szabad kezzel rajzolt formaban, a fobb mereteketjelolve;

4. 3-5 db fenykep ahazrol, kiemelten az erintett falfeluletekrol;

5. a tervezett atalakitasokrol keszitett munkaterv, amely a fobb munkalatokat irja le 

roviden;

6. a tervezett atalakitasrol keszitett vazlat vagy latvanyterv akar szabad kezzel rajzolt 

fbrmaban;

7. nyilatkozat, melyben Palyazo vallalja, hogy nines tudomasa a kivitelezesi 

munkalatokat akadalyozo, az epulet allapotabol fakado statikai vagy epiiletgepeszeti 

problemarol (a palyazati adatlap reszekent alairva).

Az adatlap mellekletet kepezo dokumentumok a kozos kepviseld altal hitelesitett masolati 

peldany formajaban is benyujthatok.

6. Palyazat meghirdetese es benyujtasanak hatarideje helve es modja:

6.1. Meghirdetes datuma (legkesobb): 2021.12.23. J

6.2. Palyazat leadasi hatarideje: 2022.02.28.



6.3. Meghirdetes modja: , valamint a  

oldalakon, illetve kozvetleniil e-mailen keresztul a tarsashazak kozos kepviseloi 

/ reszere. -

www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

6.4. Leadas modja: A palyazatokat elektronikus uton a hianytalanul kitoltott palyazati 

adatlapon lehet benyujtani a  email cimre, a targyban 

megjelolve a palyazat targyat es a palyazo tarsashaz cimet (pl.: 

Homlokzatzoldites_Baross utca 63-67.)

zoldpalyazat@jozsefvaros.hu

7. Hianypotlas:

Amennyiben a Palyazo hianyosan nyujtja be palyazatat, egyszeri alkalommal lehetosege 

van hianypotlasra.

Hianyosan benyujtott palyazat eseten a palyazat benyujtasara nyitva allo hatarido lejartat 

koveto 8 munkanapon beliil hianypotlasi felhivas kerul kikiildesre.

A hianypotlasi felhivas teljesitesenek hatarideje 8 munkanap.

8. A palyazatok elbiralasa:

8.1. A 6.2. pontban megjelolt beadasi hataridon tul beerkezett, a nem megfelelo modon, a 

hianypotlast kovetoen is hianyos tartalommal, vagy nem a palyazati kiirasban 

palyazni jogosultkent megjelolt Altai benyujtott palyazati kerelmek ervenytelenek, es 

a palyazat tovabbi elbiralasabol kizarasra kerulnek.

8.2. Az ervenyes es jogosult palyazatok a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi 

Bizottsag (a tovabbiakban: Bizottsag) dontesi hataskdreben kerulnek erdemi 

elbiralasra, a benyujtasi hatarido lejartat koveto 60 napon belul.

8.3. Az elbiralasnal elonyt elveznek azok a palyazatok, amelyekben:

- nagyobb a novenyzettel befuttatni tervezett felulet,

- nagyobb novennyel befuttatott feluletre kisebb tamogatasi osszeget igenyel a 

haz,

- magas a vallalt onkentes munka vagy onresz merteke es kozdssegi tervezessel 

valosulnak meg,

- fenntarthato megoldasok alkalmaznak

- a zoldfeliilet novekedese merteke nagyobb.

A bizottsag a biralat soran, tovabbi elonyben reszesitesi szempontokat hatarozhat meg.

47*9-
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8.4. A tamogatas elnyereserol a palyazatot benyujto a dontes meghozatalat koveto 30 

napon belul ertesitest kap.

8.5. A nyertes palyazoval a tamogatas elnyereserol szolo dontest koveto 45 napon belul 

tamogatasi szerzodes keriil megkotesre.

8.6. A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzodes hatalyba lepeset kovetoen 

legfeljebb 12 honap all rendelkezesre, mely indokolt esetben, kerelem alapjan, 

tovabbi 6 honappal meghosszabbithato.

8.7. A palyazat utofinanszirozasu, a tamogatas folydsitasara csak a megvalositast es 

eilenorzest kovetoen, (muszaki megvalosulas ellendrzeset szolgalo helyszmi 

jegyzokonyv felvetele alapjan fotokkal dokumentalva) jelen palyazati felhivasban 

tamasztott feltetelek es a tamogatasi szerzddesben vallalt kotelezettsegek teljesulese 

eseten, egy osszegben keriilhet sor.

8.8. A palyazat megvalositasa soran felmeriilt koltsegeket szamlakkal kell igazolni, a 

megvalositast koveto 30 napon belul.
8.9. A palyazat kiiroja a tamogatas atvetelet koveten 2 evig helyszini eilenorzest tarthat a 

nyertes palyazoknal, amely soran a palyazat celjanak a megvalosulasat ellendrizheti. 

Az ellenorzes modj a adott esetben egyedileg elterhet.

A tarsashaz vagy a lakoszovetkezet a palyazat benyujtasakor nyilatkozni koteles anol, hogy 

tudomasul veszi, hogy amennyiben a palyazati dokumentacioban valotlan adatokat kozol, 

vagy a tamogatas bsszeget nem a jelen palyazati felhivasban foglalt rendeltetesenek 
megfeleloen hasznalja fel, a tamogatas osszeget vissza kell fizetnie.

A palyazat kiirasanal es megvalositasanal a Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal altal 

kiadott, Belvarosi belso udvarok megujitasa, Zoldinfrastruktura fuzetek 5. cimu kiadvanyaban 

leirtakat vettiik figyelembe es az ott javasolt megoldasokat reszesitjuk eldnyben az elbiralas 

soran. .



1. abra: Pelda a palyazat megvalosftasara 
(forras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_pnline.pdf )

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmeriilo kerdeseikkel a 

zoldpalyazat@iozsefvaros.hu e-mail cimen illetve a +36 1 459 2576-os vagy +36 1 459 
2552-es telefonszamon keresheti munkatarsainkat.

Melleklet: Palyazati adatlap (nyilatkozatokkal)

Budapest, 2021. december „

Piko Andras 
polgarmester

https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_pnline.pdf
mailto:zoldpalyazat@iozsefvaros.hu


Melleklet a palyazati felhivashoz

PALYAZATI ADATLAP < 

„Homlokzatzolditesi” program” 

Palyazat tarsashazak, illetve lakasszdyetkezetek reszere (tovabbiakban: Palyazo)

1. Palyazo adatai:

1.1. Palyazo neve alapito okirat/alapszabaly szerint:........ ........ .....................

1.2. Palyazo cime: ......................... ..........................................................

1.3. Palyazo helyrajzi szama: ......... ................... ................................................

1.4. Palyazo bankszamlaszama:................................................................ ..............

2. A Palyazo toryenyes kepviseletet ellato szemely/szervezet adatai

2.1. Kepviselo neve: .......... ...... ................... ..... ....................... .

2.2. Akepviselo kapcsolattartoja:........................................................... ......... .

2.3. A kepviselet jogcime: .................... ............. ...... .......................... .

2.4. A kepviselet ertesitesi cime: ......... ............... ............... ........... .........

2.5. A kepviselet e-mail cime:.................... ......

2.6. A kepviselet telefonszama:... .... ........................................... .............. .

2.7. A kepviselet bankszamlaszama:............ ............. ......................... ........

3. A palyazat adatai

3.1. Az igenyelt brutto tamogatasi bsszeg (Ft):.....    ..........

3.2. Ebbol a muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (Ft)...........,.............................

(legfeljebb brutto 50.000 Ft)



4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy a palyazatban tervezett fejlesztes a muemlekvedelmi szempontok 
szigoru figyelembevetelevel tortenik meg:

(Palyazo alairasa)

4.2. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszdvetkezet az elmult 3 evben hasonlo 

tamogatasban/fejlesztesbenreszesult:
IGEN ; NEM

(Palyazo alairasa)

4.3. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszdvetkezet nem nyert a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal meghirdetett „Zold udvar” palyazaton:

IGEN j NEM

(Palyazo alairasa)

4.4. Vallalom, hogy a kivitelezesi munkalatokat kovetoen legalabb 24 honapig 
gondoskodom a kialakitott zoldfeliilet fenntartasarol es a beszerzett eszkozok allaganak 
megovasarol:

(Palyazo alairasa)

4.5. Vallalom, hogy nines tudomasom a kivitelezesi munkalatokat akadalyozo, az epulet 
allapotabol fakado statikai vagy epiiletgepeszeti problemarol: 

' ' .... ...

(Palyazo alairasa)

4.6. Kijelentem, hogy a benyujtott palyazati dokumentacioval kapcsolatosan 
hozzajarulasomat adorn az abban foglalt szemelyes adataimnak a palyazati eljarassal 

osszefuggesben sziikseges kezelesehez, a palyazati eljarasban resztvevok szamara:

(Palyazo alairasa)

■■■ ■ ■■



5. Jelenpalyazati adatlaphoz az alabbi dokumentumokat mellekelem:

5.1. a kozgyules hatarozatat - jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 
szavazolapokkal egyiitt - a palyazaton valo reszvetelrol, a tervezett munka elvegzeserol, 
a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol, valamint a kert 
tovabbi fenntartasanak, gondozasanak vallalasarol (a kozgyules a palyazat targyaban 
hozott hatarozatokat az dsszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu 
jelenlet mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 
jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);

5.2. reszletes, megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 
eszkozbeszerzes bsszeget tartalmazza;

5.3. alaprajz a tarsashazrol es a zoldites helyszinerol (akar kezzel rajzolt. a fobb mereteket 
jelolve);

5.4. 3-5 db fenykep ahazrol, kiemeltenazerintett falfeltiletekrol;

5.5. a tervezett atalakitasokrol keszitett munkaterv, amely a fobb munkalatokat iija le 
roviden;

5.6. a tervezett atalakitasokrol keszitett vazlat vagy latvanyterv (akar kezzel rajzolt, a fobb 
mereteket jelolve).

Kelt: Budapest, ................................... ......

Palyazo alairasa



4. szamu melleklet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ........../2021. 

szamu hatarozataval elfogadott

„GANGZOLDn ESI PROGRAM” 

palyazati felhivas tarsashazak reszere

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 2019. november 7-i iilesen klima- 

veszhelyzetet hirdetett meg, majd a 466/2021. (VII. 22) szamu hatarozattal elfogadta a 

Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervrol szolo beszamoloban megfogalmazott celokat 

es intezkedeseket, amelynek - tobbek kozott - resze a tarsashazi „gangzdlditesi program” 

tamogatdsa. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatnak fontos 

celkituzese a keriilet zoldfeluleteinek novelese. Budapest mind europai unios, mind regionalis 

osszehasonlitasban sereghajto az egy fore eso zoldteriiletek nagysagat tekintve, ezen beliil 
pedig a surun beepitett varosreszek zoldfelulet-ellatottsaga rendkivul szegenyes (5m2/f6), 

mikozben az Egeszsegiigyi Vilagszervezet ajanlasa ennek majdnem duplaja. Jozsefvarosban 

ez az arany meg ennel is rosszabb, egy fore mindossze 2,4 m zoldfeliilet jut. A nagyfoku 

beepitettseg miatt a tarsashazak belsoudvarainak szerepe felertekelddik.

A zoldfeliiletek novelesenek erdekeben Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 

Onkormanyzata a........ /2021. (...... ) szamu Kepviseld-testuleti hatarozataval palyazatot ir ki

tarsashazak szamara zoldfeliilet novelesere, balkonkert vagy gangkert kialakitasaval.

1. A palyazat celia:

A tarsashazak zoldfeliiletenek novelese balkonkert vagy gangkert kialakitasanak tamogatasa 
utjan.

(Balkonkert, gangkert: A haz belso homlokzatainak fuggofolyosoin, korfolyosoin vagy 
erkelyein, novenytartokban kialakitott kert).

2. ' A palyazok kore:

A palyazaton Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros kozigazgatasi teriileten levo, nem 

100%-os onkormanyzati tulajdonu tarsashazak, illetve lakasszdvetkezetek (tovabbiakban: 

Palyazo) indulhatnak.

Eldnyben reszesiilnek azok a tarsashazak vagy lakasszdvetkezetek, akik az elmult 3 evben 

egyeb, az Onkormanyzat altal kihirdetett palyazaton zoldites vagy hasonlo temaban meg nem 



nyertek tamogatast. Korabbi felhivasainkon (2019-2021. kozott) nyertes Palyazok 

automatikusan hatrasorolodnak az eddig meg hasonlo temaban meg nem tamogatott 

tarsashazakkal szemben.

3. A palyazat kerete:

3.1. A palyazat megvalositasara elkuldnitett dsszeg: 1.000.000 Ft

3.2. A tamogatas formaja: visszanem teritendo penzbeli tamogatas.

3.3. A tamogatas merteke: az elszamolhato koltsegek osszegenek maximum 90%-a.

- A szukseges onresz nagysaga az elszamolhato koltsegek osszegenek minimum 

10%-a. (Meltanyossagi alapon, bizottsagi dontes alapjan elengedhetd.)

4. A palyazat targya:

A Palyazat targya a tarsashazak es lakasszovetkezetek belso udvaranak balkonkert vagy 

gangkert kialakitasa erdekeben torteno zoldfeluleti fejlesztesehez szukseges alabbi 

novenyek es eszkozdkbeszerzesenek utofinanszirozasa:

4.1. novenyek fuszemovenyek, lagyszaruak, palantak;

4.2. termofold, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpotlo szerek;

4.3. kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet, ecset, hulladekgyujto 
zsak stb.);

4.4. novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

4.5. kiegeszito elemek (pl. emelt agyasok, madarodu es -itato), valamint az ezek 

elkeszitesehez, felujitasahoz szukseges alapanyagok (pl. faanyag, kotoelemek, 
szerelvenyek, alapozok, festekek).

4.6. Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek mindsul a szukseges 

muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 50.000 Ft osszegben).

5. Palyazati feltetelek:

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hatariddben es modon, a palyazati adatlap 

kitoltesevel, az eldirt mellekletek csatolasaval valamint az arra jogosult altali alairasaval lehet.



A palyazati adatlap mellekletekent az alabbi dokumentumokat kell benyujtani:

1. a kozgyulesi hatarozat - jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 

szavazolapokkal egyutt - a palyazaton valo reszvetelrol, a tervezett munka 

elvegzeserol, a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol, 

valamint arrol, hogy legalabb 24 honapig fenntartja a kialakitott zoldfeliiletet es 

megovja a beszerzett eszkozok allagat (a kozgyules a palyazat targyaban hozott 

hatarozatokat az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu jelenlet 

mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 

jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);

2. reszletes megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza;

3. alaprajz a tarsashazrol es a zoldftes helyszinerol (fuggofolyoso, korfolyoso, folyoso, 

erkely), akar szabad kezzel rajzolt formaban, a fobb mereteketjelolve;

4. 3-5 db fenykep a hazrol es a zoldftes helyszinerol (fuggofolyoso korfolyoso, folyoso, 

erkely), a fenykep celja, hogy lathato legyen a palyazat kereteben megvalosulo 

munkalatokat megelozo allapot es az aranyok;

5. a tervezett atalakitasokrol keszftett munkaterv, amely a fobb munkalatokat irja le 

roviden;
6. a tervezett atalakitasrol keszftett vazlat vagy latvanyterv, akar szabad kezzel rajzolt 

formaban;

7. nyilatkozat, melyben Palyazo vallalja, hogy nines tudomasa a kivitelezesi 

munkalatokat akadalyozo, az epiilet allapotabol fakado statikai vagy epuletgepeszeti 

problemarol. (a palyazati adatlap reszekent alairva).

Az adatlap mellekletet kepezo dokumentumok a kozos kepviselo altal hitelesitett masolati 

peldany formajaban is benyujthatok.

6. Palyazat meghirdetese es benvujtasanak hatarideje helve es modja:

6.1. Meghirdetes datuma (legkesobb): 2021.12.23.

6.2. Palyazat leadasi hatarideje: 2022.02.28.
6.3. Meghirdetes modja:  , valamint a  

oldalakon, illetve kozvetlenul e-mailen keresztul a tarsashazak kozos kepviseloi

www.iozsefvaros.hu www.jozsefvarosuisag.hu

< reszere. ,

6.4. Leadas modja: A palyazatokat elektronikus uton a hianytalanul kitoltott palyazati 
adatlapon lehet benyujtani a  email cimre, a targyban zoldpalyazat@iozsefvaros.hu

http://www.iozsefvaros.hu
http://www.jozsefvarosuisag.hu
mailto:zoldpalyazat@iozsefvaros.hu


megjelolve a palyazat targyat es a palyazo tarsashaz cimet (pl.: 

Gangzoldites_Baross utca 63-67.)

7. Hianypotlas:

Amennyiben a Palyazo hianyosan nyujtja be palyazatat, egyszeri alkalommal lehetosege 

van hianypotlasra.

Hianyosan benyujtott palyazat eseten a palyazat benyujtasara nyitva allo hatarido lejartat 

kdveto 8 munkanapon beliil hianypotlasi felhivas keriil kikuldesre.
A hianypotlasi felhivas teljesitesenek hatarideje 8 munkanap.

8. A palyazatok elbiralasa:

8.1. A 6.2. pontban megjelolt beadasi hataridon tul beerkezett. a nem megfelelb modon, a 

hianypdtlast kovetoen is hianyos tartalommal, vagy nem a palyazati kiirasban 

palyazni jogosultkent megjelolt altal benyujtott palyazati kerelmek ervenytelenek, es 

a palyazat tovabbi elbiralasabbl kizarasra keriilnek.

8.2. Az ervenyes es jogosult palyazatok a Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi 

Bizottsag (a tovabbiakban: Bizottsag) dontesi hataskoreben keriilnek erdemi 

elbiralasra, a benyujtasi hatarido lejartat kdveto 45 napon beliil.

8.3. Az elbiralasnal elonyt elveznek azok a palyazatok, amelyekben:

- magasabb az zoldfeliilet novekedesevel erintett lakasok szama az adott hazon 

■ ■■ ■ ^beliil,

- magas a vallalt onkentes munka vagy onresz merteke es kozossegi tervezessel 

valosulnak meg,

- fenntarthato megoldasok alkalmaznak,

- a zoldfeliilet novekedese merteke nagyobb.

A bizottsag a biralat soran, tovabbi elonyben reszesitesi szempontokathatarozhat meg.

8.4. A tamogatas elnyereserbl a palyazatot benyujto a dontes meghozatalat kdveto 30 

napon beliil ertesitest kap.
8.5. A nyertes palyazoval a tamogatas elnyereserbl szolo dontest kdveto 30 napon beliil 

tamogatasi szerzodes keriil megkbtesre.

8.6. A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzodes hatalyba lepeset kovetoen 

legfeljebb 12 honap all rendelkezesre, mely indokolt esetben, kerelem alapjan, 
tovabbi 6 honappal meghosszabbithato.



8.7. A palyazat utofmanszirozasu, a tamogatas folyositasara csak a megvalositast es 

ellendrzest kovetden, (muszaki megvalosulas ellenorzeset szolgalo helyszini 

jegyzokonyv felvetele alapjan fotokkal dokumentalva) jelen palyazati felhivasban 

tamasztott feltetelek es a tamogatasi szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljesiilese 

eseten, egy osszegben keriilhet sor.

8.8. A palyazat megvalositasa soran felmeriilt koltsegeket szamlakkal kell igazolni, a 

megvalositast koveto 30 naponbelul.

8.9. A palyazat kiiroja a tamogatas atvetelet koveten 2 evig helyszini ellenorzest tarthat a 

nyertes palyazoknal, amely soran a palyazat celjanak a megvalosulasat ellendrizheti. 

Az ellenorzes modja adott esetben egyedileg elterhet.

A tarsashaz vagy a lakoszovetkezet a palyazat benyiijtasakor nyilatkozni koteles arrol, hogy 

tudomasul veszi, hogy amennyiben a palyazati dokumentacioban valotlan adatokat kozol, 

vagy a tamogatas osszeget nem a jelen palyazati felhivasban foglalt rendeltetesenek 

megfeleloen hasznalja fel, a tamogatas osszeget vissza kell fizetnie.

A palyazat kiirasanal es megvalositasanal a Budapest Fovaros Fopolgarmesteri Hivatal altal 

kiadott, Belvarosi belso udvarok megujitasa, Zoldinfrastruktura fuzetek 5. cimu kiadvanyaban 

leirtakat vettiik figyelembe es az ott javasolt megoldasokat reszesitjiik eldnyben az elbiralas 

soran.



1. abra: Pelda a palyalzat megvalositasara 
(forras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_online.pdf)

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmeruld kerdeseikkel a 

zoldpalyazat@iozsefvaros.hu e-mail cimen illetve a +36 1 459 2576-os vagy +36 1 459 

2552-es telefonszamon keresheti munkatarsainkat.

Melleklet: Palyazati adatlap (nyilatkozatokkal)

Budapest, 2021. december „ „

Piko Andras 
polgarmester
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Melleklet a palyazati felhivashoz

PALYAZATI ADATLAP
„GANGZOLDITESI PROGRAM”

Palyazat tarsashazak, illetve lakasszovetkezetek reszere (tovabbiakban: Palyazd)

1. Palyazd adatai:

1.1. Palydzo neve alapito okirat/alapszabaly szerint:................. ........... .............

1.2. Palyazo cime: ............................. ........... ....................... .

1.3. Palyazo helyrajzi szama: ............ ............. .......... .

1.4. Palyazo bankszamlaszama:.......................   .......    .....

2. A Palyazo tdrvenyes kepviseletet ellato szemely/szervezet adatai

2.1. Kepviselo neve: ............................ .................... ........... ....................

2.2. A kepviselo kapcsolattartoja:................ ........................... ....... ........... .........

2.3. A kepviselet jogcime: .......................... ............... ...... .................................

2.4. A kepviselet ertesitesi cime:..........  ......

2.5. A kepviselet e-mail cime:.................................  .............. ....

2.6. A kepviselet telefonszama:................................................... .... .

2.7. A kepviselet bankszamlaszama:.................................. .......... ..........................

3. A palyazat adatai

3.1. Az igenyelt brutto tamogatasi bsszeg (Ft):.................................... .

3.2. Ebbol a muszaki vizsgalatok elvegzesenekdija (Ft).......... ....... .... ........

(legfeljebb brutto 50.000 Ft)

3.3. Kerem az Biralo Bizottsagot, hogy tekintsen el, a palydzati kiiras 3.3.1-es pontjaban szereplo 

10%-6nreszmerteketdl. Indoklas:

• av«4V«»«a»»»««««««»»««»«»»«»44»»«444444»4444««»4444»4»»»4»»«44»44444444444444444»4»44»»4»»4a4«44a»»«»4»»«44<4»4»»4»»44«4»444444»444444  •••••*•••«*••

.



4. Nyilatkozatok

4.1. Kijelentem, hogy a palyazatban tervezett fejlesztes a muemlekvedelmi szempontok 
szigoru figyelembevetelevel tortenikmeg:

(Palyazo alairasa)

4.2. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszdvetkezet az elmult 3 evben hasonlo 
tamogatasban/fejlesztesbenreszesiilt:

1GEN NEM // /

• « 4 4 4 4 • 4 4 * 4 4 4 4 * • • 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 • 4 • 4 4 4 • 4 4 4 • 4 4 • 4 • • 4 4 • • 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4

(Palyazo alairasa)

4.3. Kijelentem, hogy a tarsashaz/lakoszdvetkezet nem nyert a Jozsefvarosi 
Onkormanyzat altal meghirdetett „Zold udvar” palyazaton:

1GEN . < NEM :

4 ■ 4 4 4 4 4 ■ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

(Palyazo alairasa)

4.4. Vallalom, hogy a kivitelezesi munkalatokat kdvetden legalabb 24 honapig 
gondoskodom a kialakitott zoldfelulet fenntartasardl es a beszerzett eszkozok allaganak 
megovasarol:

(Palyazo alairasa)

4.5. Vallalom, hogy nines tudomasom a kivitelezesi munkalatokat akadalyozo, az epiilet 
allapotabol fakado statikai vagy epuletgepeszetiproblemarol:

•4lt«»«4l«4l4>»»4»<l>i*»4<t*4*4>»4*«4<<al4<44»(at>4>*44>4t44a

(Palyazo alairasa)

4.6. Kijelentem, hogy a benyujtott palyazati dokumentacioval kapcsolatosan 
hozzajarulasomat adorn az abban foglalt szemelyes adataimnak a palyazati eljarassal 
osszefuggesben sziikseges kezelesehez, a palyazati eljarasban resztvevok szamara:

(Palyazo alairasa)



5. Jelen palyazati adatlaphoz az alabbi dokumentumokat mellekelem:

5.1. a kozgyules hatarozatat-jelenleti iwel, meghatalmazasokkal, irasbeli szavazas eseten 
szavazolapokkal egyutt - a paiyazaton valo reszvetelrol, a tervezett munka elvegzeserol, 
a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol, valamint a kert 

tovabbi fenntartasanak, gondozasanak vallalasarol (a kozgyules a palyazat targyaban 
hozott hatarozatokat az osszes tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu 
jelenlet mellett, egyszeru szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a 
jelenlevok egyszeru szavazattobbsegevel fogadja el);
52. reszletes, megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza;
5.3. alaprajz a tarsashazrol es a zoldites helyszinerol (fuggofolyoso, korfolyoso, 

folyoso, erkely) (akar kezzel rajzolt, afobb mereteket jelolve));
5.4. 3-5 db fenykep a tarsashazrol es a zoldites helyszinerol (fuggofolyoso korfolyoso, 

folyoso, erkely) a fenykep celja, hogy lathato legyen a palyazat kereteben 
megvalosulo munkalatokat megelozd allapota es aranyai;

5.5. a tervezett atalakitasokrol keszitett munkaterv, amely a fobb munkalatokat irja le 
roviden;

5.6. a tervezett atalakitasokrol keszitett vazlat vagy latvanyterv (akar kezzel rajzolt, a 
fobb mereteket jelolve).

Kelt: Budapest, ....

Palyazo alairasa
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5. szdmu melleklet

TAMOGATASI SZERZdDfe (MINTA)

Amely letrejdtt

egyreszrol Nev: Budapest Fovaros VIILkeriilet 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 
szamlavezeto neve: OTP BankNyrt. 
bankszamlaszam: 11784009-15508009

mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogato)

masreszrol Tarsashaz/Lakoszdvetkezet neve _______ ____________ _________
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet cfrne _______ ________________
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet kepviselbje: 
Kepviselo adoszama: _________________________ ___
Kepviselo Cegjegyzekszama: _ ________________________
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet adoszama: 
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet 
bankszamlaszama ________________ _____ _______
adoazonosito jel: _________ _____________
szamlavezeto bank:

mint tamogatott (a tovabbiakban: Tamogatott), 

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelek szerint:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, koriilmenyei

l.LFelek rogzitik, hogy Tamogato 2021. december.......................   kdzzetette a Budapest
Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak „Amyekolasi 
program’7”Gangzolditesi program”/”Homlokzatzolditesi program” palyazati 
felhivasat tarsashazak es lakasszovetkezetek reszere. [................/202L (....). szamu
hatarozat a ...........................palyazati felhivas elfogadasarol]. A palyazati felhivas
elsodleges celj a a tarsashazak zoldfeluletek novelese.

L2.Felek rogzitik, hogy a palyazati felhivasra a Tamogatott .......................... -en
palyazatot nyujtott be, amelyet Tamogato a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testulete a ........................ /2021. (....) szamu hatarozataval vissza nem
teritendo tamogatasban reszesitett a palyazati felhivasban, a nyertes palyazatban 
(melyek akkor is a jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik, ha azok fizikai 
ertelemben nem keriilnek a Szerzbdeshez csatolasra), tovabba jelen Tamogatasi 
szerzodesben foglaltak szerint.
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5. szamu melleklet

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

2.1. Jelen Szerzodes targya a tarsashazak es lakasszdvetkezet belso udvaranak zoldfeliileti 
fejlesztese erdekeben kiirt „Amyekolasi program”/”Gangzolditesi 
program”/”Homlokzatzdlditesi program” palyazati felhivasa alapjan, a 
Budapest...... . ... megnevezesu Tarsashaz palyazati adatlapjan es mellekleteiben
reszletezett zoldfelulet noveles elszamolhato es szamlaval igazolt koltsegeinek a 
2.6. pontban megjelolt eldiranyzatbol vissza nem teritendo felhalmozasi celu 
tamogatas formajaban tortend utofinanszirozasa.

2.2. ATamogato anyertes palyazatmegvalositasara osszesen maximum . Ft 
(azaz brutto .. ....... forint) osszegu tamogatast nyujt. A zoldfeluleti noveles
megvalositasanak elismerheto osszkoltsege, eldzetes 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, utofmanszirozas. 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 osszegben kerulhet sor.

2.6. A tamogatas fedezete: a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
a 2021. evi koltsegvetesrol szolo 5/2021. (11.25.) onkormanyzati rendelet 20810-04- 
es jogcimen biztositott.
Tamogato kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott tamogatasi osszeg 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 vonatkozo 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 belul, 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 kezdoidopontja: jelen szerzodes hatalybalepesekor.
3.3.2. A tamogatas felhasznalasanak, veghatarideje: hatalyba lepeset kovetoen 12 

honapon belul.
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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 beliil az elszamolast es 
szamlakat benyujtani az Onkormanyzat reszere.

3.6. Elszamolhat6 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 beluli.

3.7. Az elszamolashoz mellekelni kell masolatban, es keresre 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 dokumentald eredeti szamlakra, bizonylatokra, egyeb okiratokra koteles 
kezzel raimi: "Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
fele......Ft (azaz ............forint) osszegben elszamolva", valamint valamennyi 
szamlat datummal. pecsettel es cegszerii alairassal kell ellatnia.

3.8. A Tamogato az elszamolas jovahagyasat kovetoen, azaz a „Amyekolasi 
program”/”Gangzdlditesi program’7”Homlokzatzolditesi program” palyazati kiirasban 
foglalt feltetelek egyuttes teljesulesetol szamitott 15 munkanapon beliil utalja a 
Tamogatott.............. ....... ...... . .............................. . szamubankszamlajara.

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

a Tamogato reszerol: 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 vald elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasarajogosult, ha:

4.1. a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
4.2. a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasold 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 aimak nem megfeleld teljesitese miatt a 
Tamogato nem fogadta el.

5. Egyeb rendelkezesek
5.1. A Tamogatott a jelen Szerzodes alairasaval

5.1.1. nyilatkozik arrol, hogy a palyazathoz benyujtott - a Tamogatott letesito 
okiratanak egyszerii masolataban (alapito okirat, alapszabaly, stb.), valamint a 
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kozos kepviseld megvalasztasat tartalmazo kozgyulesi jegyzdkonyvben - 
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 kortiek, valodiakes hitelesek;

5.1.3. tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeruseget es a tamogatas 
rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato ellendrizheti.

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

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

megkotesenek feltetelekent jogszabaly altal eloirt 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 korulmenybenvaltozas kovetkezik be.

5.3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem mindsulnek 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 iranyadoak. A Felek az 
esetlegesen felmeruld vitaikat elsosorban targyalasos uton rendezik,

Felek a jelen Szerzodest annak elolvasasat kovetoen, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, helybenhagyolag 4 egymassal egyezd 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, 202. ................ .......     202. ............... .....

Tamogato 
Piko Andras 
polgarmester 

Budapest Fovaros Kepviseld-testiilet 
keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat

Tamogatott

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

kepviseleteben
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Fedezet a 20810-04-es jogcimen biztositott.

Penziigyileg ellenjegyzem:

Budapest, 202. ............. .

Horich Szilvia
Gazdasagi vezetd

Jogi szempontbdl ellenjegyzem:

Budapest, 202. ..............................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd
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