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a Kepviseld-testiiletnek



Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A kepviselo-testiilet a 466/2021. (VII. 22.) szamu hatarozataval elfogadta a Jozsefvarosi 
Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol (a tovabbiakban: Klimavedelmi Intezkedesi 
Terv) szolo beszamolot, amelynek tobbek kozott resze a tarsashazak „zdlditesenek” 
tamogatasa kulonbozo programokkal (zold udvar program, amyekolasi, homlokzatzolditesi, 
gangzolditesi program), tovabba az emberi erdvel hajtott kozlekedesi modok nepszerusitese es 
tamogatasa.
Jelen eldterjesztes reszekent ket palyazati felhivas meghirdeteset javasoljuk, egyreszt a 
tarsashazak reszere „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” meghirdeteset, masreszt 
komyezetbarat es kbmyezettudatos kozlekedes nepszerusitese erdekeben a fiatal jozsefvarosi 
diakok koreben kerekpar vasarlasanak es biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy 
karbantartashoz szukseges eszkoz vasarlasanak tamogatasat.

LI. A „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” targyii palyazat kiirasa

A klimavedelem, a hosziget-hatas merseklese es a zoldfeliiletek novelese erdekeben, valamint 
a kerekparos kozlekedes nepszerusitese erdekeben palyazatot hirdetiink Jozsefvaros 
kozigazgatasi teruleten levo tarsashazak es lakasfenntarto szovetkezeti hazak (a tovabbiakban: 
tarsashazak) szamara, az alabbi hat program megvalositasara:

„A” modul: Zold udvar program
„B” modul: Amyekolasi program
„C” modul: Homlokzatzolditesi program
„D” modul: Gangzolditesi program
„E” modul: Kerekpartarolo program
„F” modul: Kerti esdvizgyujto program

1.1.1. A tarsashazak aktiv zoldfeliiletenek novelesenek tamogatasa(„A”-„D” modulok)

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (a tovabbiakban: 
dnkormanyzat) 2020-ban es 2021-ben ket alkalommal hirdette meg a „Zdld udvar” 
programot, mely program mind a ketszer sikeresnek bizonyult.
A „Zdld udvar” palyazati felhivasra az elso korben osszesen 34 tarsashaz nyujtott be 
palyazatot, melybol kilenc tarsashaz jutott osszesen 6.414.620 Ft tamogatashoz. (342/2021 
(VI. 14.) szamu hatarozat). Az ervenyesen palyazok altal igenyelt dsszeg: 18.732.655 Ft 
volt.
A palyazat masodik koreben osszesen 18 tarsashaz palyazott tamogatasra, melybol 13 
tarsashaz kapott 6.999.238 Ft tamogatast. Az ervenyesen palyazok altal igenyelt dsszeg: 
9.724.908 Ft volt.
Most ujabb palyazat keriil meghirdetesre a keruleti tarsashazi kozossegek szamara 
tarsashazi belso udvarok zoldfeluleti fejlesztesere, kiegeszitve gangzolditesi, amyekolasi es 
homlokzatzolditesi programmal.
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Azokban a hazakban, ahol nines lehetoseg zold udvar kialakitasara vagy mar van 
zoldudvar, ott a korfolyosokra, gangokra kihelyezett novenyekkel is lehet zolditeni a 
hazakat, javitani a lakok komforterzetet,ezt a celt szolgalja a gangzolditesi palyazat.
A vertikalis feliiletekre futtatott novenyzetnek fontos szerep juthat az epuletenergetikaban 
hoszigetelo hatasa miatt, illetve alkalmasak arra, hogy tompitsak a hosziget-hatast, 
mersekeljek a nyari hohullamokat, valamint a kedvezo okologiai es esztetikai 
tulajdonsagoknak koszonhetoen altaluk elhetobbe, zoldebbe tehetd varos. Ezt szolgalja a 
homlokzatzolditesi es az amyekolasi palyazat.
Ezen utobbi palyazatok elso palyazati kore szinten lezajlott, az elbiralas folyamatban van.

1.1.2. Kerekpartarolo program („E” modul)

A kerekparos kozlekedes tamogatasa reszekent a tarsashazak a kerekpartarolo program 
kereteben zarhato, vedett helyiseg vagy biztonsagos tarolo egyseg kialakitasara, 
felujitasara is palyazhatnak.
1.1.3. Kerti esovizgyujto program („F” modul)
A kertkapcsolattal rendelkezd hazakban vagy csaladi hazakban esovizgyujto edeny 
beszerzese, illetve az esovizgyujtes felteteleinek kialakitasa es felhasznalasara is 
lehetoseguk van a palyazat reszekent tamogatast kemie a hazaknak („F” modul).

A palyazatok- a melleklet palyazati adatlapon - benyujthatok barmelyik modulra, akar 
egyszerre tobbre is, de palyazatonkent maximum 1.500.000 Ft tamogatas igenyelheto.
A palyazatokat a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag (a tovabbiakban: 
Bizottsag) biralja el a benyujtasi hatarido lejartat koveto 45 napon beliil. A tamogatas 
elnyereserol a palyazok a dontes meghozatalat koveto 30 napon belul kapnak ertesitest.
A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzddes hatalyba lepeset kovetoen legfeljebb 12 
honap all rendelkezesre, mely indokolt esetben - kerelem alapjan - tovabbi 6 honappal 
meghosszabbithato.
A palyazat kiiroja nyertes palyazatok eseten, az utofinanszirozast kovetoen 2 evig 
szuroprobaszeruen helyszini ellenorzest tarthat, melynek soran a palyazat celjanak 
megvaldsulasat ellenorizheti.
A palyazat reszletei az eloterjeszteshez csatolt mellekletben talalhatoak, amely a palyazati 
felhivast es annak mellekletekent az adatlapot tartalmazza.

L2. „Kerekparos kozlekedes tamogatasa” targyu palyazat kiirasa

Palyazat meghirdeteset javasoljuk tovabba jozsefvarosi 14 es 25 ev kozotti fiatal diakok 
reszere komyezetbarat es komyezettudatos kozlekedes nepszerusitese erdekeben kerekpar 
vasarlasara es biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy karbantartashoz szukseges 
eszkoz vasarlasara.

A palyazattal a keriileteben eld, a palyazat benyujtasakor 14. eletevet betoltott, tovabba 25. 
eletevet meg be nem toltott diakokat kivanjuk tamogatni, akik a palyazat benyujtasat 
megeldzoen legalabb 12 honapja folyamatosan Jdzsefvaros kozigazgatasi teriileten bejelentett 
lakohellyel vagy kozep-vagy felsdoktatasi intezmeny nappali tagozatan aktiv tanuloi, illetve 
hallgatoi jogviszonnyal rendelkeznek.
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A palyazat reszletei az eloteijeszteshez csatolt mellekletben talalhatoak, amely a palyazati 
felhivast es az adatlapot tartalmazza.

II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a palyazatok kiirasaval kapcsolatban dontesek meghozatala 
sziikseges, melyek meghozatala a kepviselb-testulet hataskore.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja a keriileti tarsashazak zoldfelulete novelesenek, a kerekparos kozlekedesnek es 
az esoviz gyujtes lehetosege megteremtesenek tamogatasa az elfogadott Klimavedelmi 
Intezkedesi Tervben megfogalmazott celoknak megfelelden. A dontes tovabbi celja a 
keruletben eld 14 es 25 ev kozotti diakok kerekparvasarlasanak tamogatasa, es biztonsagos 
kerekparos kozlekedest kiegeszitb vagy karbantartashoz sziikseges eszkoz vasarlasanak 
tamogatasa.

A dontes tekinteteben a koltsegvetesi fedezet a ket palyazat tekinteteben 35.000.000 Ft 
osszegben rendelkezesre all.
A „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” targyu palyazat eseteben 30.000.000 Ft 
fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szold 6/2022. (II. 24.) sz. onkormanyzati rendelet 9. 
melleklet Felhalmozasi jellegu cimzett tartalekok kozott a „Tarsashazak reszere kiirandd 
klimavedelmi palyazatok” elnevezesu celtartalekon rendelkezesre all.
A „Kerekparos kozlekedes tamogatasa” targyu palyazateseteben 5.000.000 Ft a 2022. evi 
koltsegvetesrol szold 6/2022. (11.24.) sz. onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 20810-es 
cimen a „Jozsefvarosi lakosok kerekparvasarlasanak tamogatasa” elnevezesu 
reszeloiranyzaton rendelkezesre all.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Magyarorszag helyi dnkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 10. § (2) bekezdese alapjan „A helyi dnkormanyzat - a helyi kepviseld- 
testulet vagy a helyi nepszavazds dontesevel - onkent vallalhatja minden olyan helyi koziigy 
ondlld megolddsat, amelyet jogszabdly nem utal mas szerv kizdrdlagos hataskorebe. Az 
onkent vdllalt helyi koziigyekben az dnkormanyzat mindent megtehet, ami jogszabdllyal nem 
ellentetes. Az onkent vdllalt helyi koziigyek megoldasa nem veszelyeztetheti a torveny altal 
kotelezoen eloirt onkormanyzati feladat- es hataskorok ellatasdt, finanszirozasa a sajdt 
bevetelek, vagy az erre a celra biztositott killon forrasok terhere lehetseges.''

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

A Kepviselo-testulet 466/2021. (VIL 22.) szamu hatarozataval elfogadta a beszamolot a 
Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol, amelynek tobbek kozott resze a 
tarsashazak „zolditesenek” tamogatasa kiilonbozo programokkal (zold udvar program, 
amyekolasi, homlokzatzolditesi, gangzolditesi program), tovabba az emberi erdvel hajtott 
kozlekedesi mddok nepszerusitese es tamogatasa.

A palyazatokra a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet 
biztositja a palyazatok forrasigenyet.



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

Mellekletek:
1. szamu melleklet: „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” targyu palyazati 

kiiras, palyazati adatlap es nyilatkozatok
2. szamu melleklet:„Kerekparos kozlekedes tamogatasa” targyu palyazati kiiras, 

palyazati adatlap es nyilatkozatok
3. szamu melleklet: Tamogatasi szerzodes tervezete („Tarsashazi zold- es klimavedelmi 

programok” targyu palyazat tekinteteben)
4. szamu melleklet: Tamogatasi szerzodes tervezete („Kerekparos kozlekedes 

tamogatasa” targyu palyazat tekinteteben)

I. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 

..../2022. (.) szamu hatarozata

„Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” targyu palyazat kiirasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy
1. „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” targyu palyazatot hirdet a tarsashazak 

reszere az eloterjesztes 1. szamu melleklete szerinti palyazati felhivasban foglalt 
tartalommal;

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

onkormanyzat hirdetotablajan torteno kozzetetelere.
www.jozsefvaros.hues www.jozsefvarosujsag.hu

Felelds: polgarmester
Hatarido: a 2. pont tekinteteben a palyazati felhivas elfogadasat koveto 6 napon belul
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi
Ugyosztaly Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda
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II. Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek

..../2022. (......... ) szamu hatarozata

„Kerekparos kozlekedes tamogatasa” targyu palyazati kifrasarol

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy
1. „Kerekparos kozlekedes tamogatasa” targyu palyazatot hirdet a lakossag reszere az 

eldterjesztes 2. szamu 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 kozzetetelere;
www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

Felelds: polgarmester
Hatarido: a 2. pont tekinteteben a palyazati felhivas elfogadasat koveto 6 napon beliil
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly - 
Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda.

Dr. Eross Gabor Camara-Bereczki Ferenc Miklos
alpolgarmester kepviseld

Szarvas Koppany Bendeguz 
kepviseld

Torvenyessegi ellendrzes:

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


1. szamu melleklet

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 

..../2022. (HI...) szamu hatarozataval elfogadott

„Tarsashazi Zold- es Klimavedelmi Programok”
cimh palyazati kiirasa tarsashazak reszere

Jozsefvaros Kepviseld-testulete 2019. november 7-i ulesen klima-veszhelyzetet hirdetett meg. 

Ezt kovetoen Az Onkormanyzat Kepviseld-testulete 2020 januaqaban a 9/2020. (I. 30.) szamu 

Kepviseld-testiileti hatarozattal elfogadta a Klimavedelmi Intezkedesi Tervben 

megfogalmazott celokat es intezkedeseket, majd a 466/2021. (VII. 22.) szamu hatarozataval a 

Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Tervrdl szolo beszamoldt, amelynek tobbek kozott 

resze a tarsashazak „zolditesenek” tamogatasa kulonbozd programokkal (amyekolasi, 

homlokzatzolditesi, gangzolditesi, zold udvar program), tovabba az emberi erdvel hajtott 

kozlekedesi modok nepszerusitese es tamogatasa, CO2 kibocsatas csokkentese.

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

valamint a kerekparos kdzlekedes nepszerusitese erdekeben Budapest Jozsefvarosi 

Onkormanyzat Kepviseld-testulete a ..../2022. (............ ) szamu hatarozat alapjan palyazatot

ir ki Jozsefvaros kbzigazgatasi teriileten levo tarsashazak es lakasfenntarto szbvetkezeti hazak 

(a tovabbiakban: tarsashazak) szamara az alabbi modulok megvaldsitasara:

„A” modul: Zold udvar program

„B” modul: Amyekolasi program

„C” modul: Homlokzatzolditesi program

„D” modul: Gangzolditesi program

„E” modul: Kerekpartarolo program 

„F” modul: Kerti esovizgyujto program

1. A palyazat celia:

A tarsashazak aktiv zdldfeluletenek novelese tamogatas utjan („A” - „D” modul), a 

kerekparos kdzlekedes tamogatasa a tarsashazakban zarhatd, biztonsagos kerekpar tarolok 

kialakitasa altal („E” modul), valamint az esoviz gyujtesenek es felhasznalasanak tamogatasa 

a kertkapcsolattal rendelkezo hazakban („F” modul).
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2. A palyazok kore:

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

100%-os onkormanyzati tulajdonu tarsashazak es lakasszdvetkezetek, illetve az „F” modul 

eseteben a kertkapcsolttal rendelkezd tarsashazak, illetve csaladi hazak (tovabbiakban: 

„Palyaz6”) indulhatnak.

Azon tarsashazak, amelyek az elmult 3 evben egyeb, az onkormanyzat altal zbldites temaban 

kihirdetett palyazaton nyertes palyazatot nyujtottak be, automatikusan hatrabbsorolodnak az 

eddig meg hasonld temaban nem tamogatott tarsashazakkal szemben.

3. A palyazat kerete:

3.1. A palyazat megvalositasara elkiilonitett osszeg: 30.000.000 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. Igenyelhetd tamogatasi osszeg nagysaga:

3.4.1. Palyazonkent maximum 1.500.000 Ft.

3.4.2. A sziikseges onresz nagysaga az elszamolhato koltsegek osszegenek 

minimum 20%-a.

4. A palyazat targya modulonkent

4.1. „A” modul: Zold udvar program

A Palyazat targya a tarsashazak belso udvaranak zoldfeluleti fejlesztesehez 

sziikseges (alabbi) novenyek es eszkozok beszerzese, a zoldfeliileti fejlesztes 

megvalositasanak utofmanszirozasa:

- novenyek (fak, cseijek, fuszemovenyek, lagyszaruak, palantak, fumag), az 

igenyelt tamogatasi osszeg minimum 30%-aban);

- termofold, viragfold, humusz, alginit, egyeb talajjavito es tapanyagpotlo szerek;

- kerti butorok, kiegeszito elemek (pl. padok, asztalok, emelt agyasok, madarodu 

es -itato, hulladekgyujtd), valamint ezek elkeszitesehez, felujitasahoz sziikseges 

alapanyagok (pl. faanyag, kotdelemek, szerelvenyek, alapozok, festekek);

kerti szerszamok, munkaeszkozok (gereblye, aso, ecset, hulladekgyujtd zsak 

stb.);

- novenykontenerek, viragtartok, viragladak.

2/11 U

I



Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek mindsulnek az alabbi 

tetelek:

- a szukseges muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 50.000 Ft 

ertekben),

- ontozorendszer vagy kerti csap kialakitasa,

- burkolatok bontasa, elokeszito munkalatok (pl. aszfalt/beton feltorese stb.), 

- szallitasi koltseg, bontasi hulladek lerakdhelyi dija.

4.2. „B” modul: Amyekolasi program

A Palyazat targya a tarsashazak udvarainak es fuggofolyosoinak, amyekolasat 

biztosito, rugalmas vagy merev tamszerkezetre torteno novenyfuttatas 

megvalositasahoz szukseges (alabbi) novenyek es eszkozdk beszerzese, illetve 

amyekolo vagy amyekvetd szerkezetek beszerzese vagy epitese es a fejlesztes 

megvaldsitasanak utofinanszirozasa:

- novenyek, lehetoseg szerint a vertikalis feluleten eletkepes tipusok

pl. kuszdcserjek, egynyari kuszondvenyek (bab, hajnalka, sarkantyuka), 

esetleg futorozsa;

- termofold, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpdtlo szerek;

- kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet, ecset,

hulladekgyujto zsak stb.);

- novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

- a futonovenyzet kapaszkodasat elsegito eszkozdk (halok, racsok), valamint

az ezek elkeszitesehez vagy az amyekolas kialakitasahoz, felujitasahoz 

szukseges alapanyagok, (pl. faanyag, kotoelemek, szerelvenyek, alapozok, 

festekek, drotok, stb.), eszkozdk vagy teljes amyekvetd szerkezetek. 

(pl. napvitorla).

Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek mindsulnek az alabbi 

tetelek:

- a szukseges muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 

50.000 Ft ertekben).

- a novenyek es eszkozdk szallitasi koltsegenek dija.
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4.3. „C” modul: Homlokzatzoldftesi program

A Palyazat targya a tarsashazak homlokzati zoldfeliiletek novelesere vertikalis 

feluletek, homlokzatok, tuzfalak novenyekkel valo befuttatasanak tamogatasahoz 

sziikseges (alabbi) novenyek es eszkozdk beszerzese, a zoldfeliileti fejlesztes 

megvalositasanak utofinanszirozasa:

- novenyek (lehetoseg szerint a vertikalis feliileten eletkepes tipusok 

pl.: kuszonovenyek, mint borostyan (hedera helix), tapado vadszolo 

(parthenocissus quiqefolia);

- termofold, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpotlo szerek;

- kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet, ecset, hulladekgyujtd 

zsak stb.);

- novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

- a futonovenyzet kapaszkodasat elsegito eszkozdk (halok, racsok), valamint az 

ezek elkeszitesehez, felujitasahoz sziikseges alapanyagok (pl. faanyag, 

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

Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek mindsulnek az alabbi 

tetelek:

- a sziikseges muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 50.000 Ft 

ertekben).

- a novenyek es eszkozdk szallitasi koltsegenek dija.

4.4. „D” modul: Gangzolditesi program

A Palyazat targya a tarsashazak belso udvaranak zoldfeliileti fejlesztesehez 

sziikseges (alabbi) novenyek es eszkozdk beszerzese, a zoldfeliileti fejlesztes 

megvalositasanak utofinanszirozasa a balkonkert vagy gangkert kialakitasa 

erdekeben:

- novenyek, fuszemovenyek, lagyszaruak, palantak;

- termofold, viragfold, humusz, tovabba tapanyagpotlo szerek;

- kerti szerszamok, munkaeszkozok (kerti szerszamkeszlet, ecset, 

hulladekgyujtd zsak stb.);

- novenykontenerek, viragtartok, viragladak;

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

ezek elkeszitesehez, felujitasahoz sziikseges alapanyagok (pl. faanyag, 
kotoelemek, szerelvenyek, alapozok, festekek).
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Fentieken tul a palyazat kereteben elszamolhato koltsegnek minostilnek az alabbi 
tetelek:

- a sziikseges muszaki vizsgalatok elvegzesenek dija (legfeljebb brutto 

50.000 Ft ertekben).

- a novenyek es eszkozok szallitasi koltsegenek dija.

(Balkonkert, gangkert: A haz belso homlokzatainak fuggofolyosoin, korfolyosoin vagy 

erkelyein, novenytartokban kialakitott kert).

4.5. „E” modul: Kerekpartarolo program

A Palyazat targya a tarsashazakban zarhato, vedett helyiseg vagy tarolo egyseg 

kialakitasanak, felujitasanak tamogatasa:

- kerekpartamasz, vagy annak kialakitasahoz sziikseges eszkozok;

- zarhato helyseg kialakitasahoz vagy felujitasahoz sziikseges epitoanyagok 

es szerszamok;

- zarvagyajtdepitese/csereje.

4.6. „F” modul: Kerti esdvizgyujto program

A Palyazat targya a kertkapcsolattal rendelkezd tarsashazban vagy csaladi hazban 

esdvizgyujto edeny beszerzese, illetve az esovizgyujtes felteteleinek kialakitasa:

- esdvizgyujto edeny;

- vizlopd, tartalytolto, szerelvenyek;

- az esoviz gyujtesere, elvezetesere tarolasara alkalmas eszkoz, vagy azok 

kialakitasara alkalmas eszkoz.

5. Palyazati feltetelek:

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

kitoltesevel, az eloirt mellekletek csatolasaval, valamint az arra jogosult altali alairasaval 

lehet.

A palyazni kivand eseteben a palyazat reszekent az alabbi dokumentumokat kell benyujtania:

1. kitoltott es cegszeruen alairt palyazati adatlapot (palyazati felhivas melleklete);

2. a kozgyules hatarozatat a palyazaton vald reszvetelrol, a tervezett munka elvegzeserol, 

a palyazati felhivas felteteleinek elfogadasarol, az onresz vallalasarol, valamint arrdl, 
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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);

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

eszkozbeszerzes osszeget tartalmazza - a koltsegvetes oszlopai az alabbiak legyenek: 

- eszkoz vagy szolgaltatas megnevezese;

- brutto ar.

A koltsegvetes zard sora a beszerzendo eszkozok es szolgaltatasok osszesitett brutto 

erteket tartalmazza.

4. alaprajz a tarsashazrol es a zoldites/fejlesztes helyszinerol (akar szabad kezzel rajzolt 

formaban, a fobb mereteket jelolve);

5. 3-5 db fenykep a hazrdl es a zoldites/fejlesztes helyszinerol (a fenykep celja, hogy 

lathatd legyen a palyazat kereteben megvalosuld munkalatokat megelozd allapot es az 

aranyok);

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

roviden;

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

formaban);

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

munkalatokat akadalyozo, az epiilet allapotabol fakado statikai vagy epiiletgepeszeti 

problemardl (a palyazati adatlap reszekent alairva).

9. igazolast a telepiileskepi bejelentesi eljaras lefolytatasarol („B” modul eseteben)

Az adatlap mellekletet kepezd 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): 2022.04.01.

6.2. Palyazat leadasi hatarideje: a palyazat tobb forduloban keriil meghirdetesre

6.2.1. Elso fordulo: 2022.05.15.

6.2.2. Masodik fordulo: 2022. 09.31.
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A masodik fordulo abban az esetben kerul meghirdetesre, ha az elso forduloban 

nyertes palyazatainak tamogatasi osszege nem meriti ki a palyazati 

koltsegkeretet.

6.3. Meghirdetes modja:  , valamint a  

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

reszere.

www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

6.4. Leadcis modja:

- maganszemely kozos kepviselok reszerol a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 

Keriiletgazdalkodasi Ugyosztalyara (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 

311.) szemelyesen vagy postai uton

- egyeni vallalkozo es ceg kozos kepviselok reszerol az elektronikus iigyintezes 

es a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairol szolo 2015. evi CCXXII. 

torveny 9. § (1) bekezdese ertelmeben elektronikus modon (Cegkapun keresztul a 

 elerhetosegen keresztul elektronikus urlap, 

vagy un. e-papir a Hivatal/Onkormanyzat Hivatali Kapujara). A palyazathoz 

feltoltott dokumentumokat „pdf ’ kiteijesztessel keijuk ehnenteni.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A boritekon, illetve a targyban keijuk megjelolni a palyazo tarsashaz cimet (pl.: 

Tarsashazi palyazat _Baross utca 63-67.)

7. Hianvpotlas:

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 belul hianypotlasi felhivas kerul kikiildesre.

A hianypotlasi felhivas teljesitesenek hatarideje 5 munkanap.

8. A palyazatok elbiralasa:

8.1. A 6.2.1. pontban megjelolt (illetve ha van 2. fordulo, akkor a 6.2.2. pontban 

megjelolt) beadasi hataridon tul beerkezett, a nem megfelelo modon, a hianypotlast 

kovetoen is hianyos tartalommal, vagy nem a palyazati kiirasban palyazni 

jogosultkent megjelolt altal benyujtott palyazati kerelmek ervenytelenek, es a 

palyazat tovabbi elbiralasabol kizarasra keriilnek.
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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 koveto 45 napon belul.

8.3. A tamogatas elnyereserol vagy az elutasitasrol a palyazatot benyujto a dontes 

meghozatalat koveto 30 napon belul ertesitest kap.

8.4. Az elbiralasnal eldnyt elveznek azok a palyazatok, amelyek:

- az elmult 3 evben az Onkormanyzat altal zoldites temaban meghirdetett 

palyazaton nem reszesultek tamogatasban,

- kozossegi megvalositast terveznek,

- a zoldfeliilet novekedesenek tervezett merteke nagyobb.

A bizottsag a biralat soran, tovabbi elonyben reszesitesi szempontokat hatarozhat 

meg.

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

tamogatasi szerzodes kerul megkotesre.

8.6. A palyazat megvalositasara a tamogatasi szerzodes hatalyba lepeset kovetoen 

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

tovabbi 6 honappal meghosszabbithato.

8.7. A palyazat utofinanszirozasu, 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 teljesiilese 

eseten, egy osszegben kerulhet 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 ellenorzest tarthat a 

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

Az ellendrzes modja adott esetben egyedileg elterhet.

A tarsashaz 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 osszeget vissza kell fizetnie.
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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 reszesftjuk elonyben az elbiralas 

soran.

1. abra Pelda a palyazat megvalositasara „A” modui: Zold udvar 
(forras.https.7/budapest.hu/Docijments/ZOLDlNFRASTRUKTURA_FUZETEK_be)soudvarok_20191018_onljne.pdi)

2. abra: Pelda a palyazat megvalositasara ,,B” modui: ArnylkoUs 
(forras: )https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_beIsoudvarok_20191018_online.pdf
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3. abra Pelda a palyazat megvaldsitasara „C” modul: Homlokzatzoldites 
( )forras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_online,pdf

4. abra: Pelda a palyazat megvaldsitasara „D” modul: Gangzoldites 
(forras:https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURAJ7UZETEKJbelsoudvarok_20191018_online.pdf)
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5. abra Pelda a palyazat megvalosi'tasara „E” modul: Kerekpartarolas 
(forras: )https://budapest.hu/Documents/ZOLDINFRASTRUKTURA_FUZETEK_belsoudvarok_20191018_online.pdf

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmerulo kerdeseikkel a +36 1 459 2576-os vagy 

+ 36 1 459 2552-es telefonszamon, illetve a zoldpalyazat@iozsefvaros<hu e-mail cimen 

keresheti munkatarsainkat.

Melleklet: Palyazati adatlap (nyilatkozatokkal)

Budapest, 2022. marcius „

Piko Andras 
polgarmester
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PALYAZATI ADATLAP

„TARSASHAZI ZOLD- ES KLIMAVEDELMIPROGRAMOK”

Erkezett
Sorszam

PALYAZATI ADATLAP
„TARSASHAZI ZOLD- ES KLIMAVEDELMI PROGRAMOK”

TARGYU PALYAZATHOZ

1. Paly azo adatai:

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

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

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

1.4. Palyazo adoszama: ...................................................................................

1.5. Palyazo bankszamlaszama:.....................................................................................

2. A Palyazo torvenyes kepviseletet ellato szemely/szervezet adatai

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

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

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

2.4. A kepviselo adoszama: .................................................................................

2.5. A kepviselo cegjegyzekszama:..............................................................................

2.6. A kepviselet ertesitesi cime: ...............................................................................

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

2.8. A kepviselet telefonszama: ................. ....................................................... ....

3. A palyazat adatai 

3.1. Palyazott modul(ok): ......         .......
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PALYAZATIADATLAP

„TARSASHAZI ZOLD- ES KLIMA VEDELMIPROGRAMOK”

A koltsegvetesben koltsegvetesi soronkent, keijiik jelolni, a beszerzes targya mely 

modul megvalositasahoz tartozik

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

3.3. Onresz bsszege:.............................................................................................................

3.4. Zoldfeliilet aktualis merete (m2): ..................................................................................

3.5. Zoldfeliilet merete a palyazat megvalositasa utan (m2):...............................................

3.6. Kbzossegi munkaban vagy szolgaltatok igenybe vetelevel valosul meg a palyazat:
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PALYAZATIADATLAP

„TARSASHAZI ZOLD- ES KLIMAVEDELMIPROGRAMOK”

4. Nyilatkozatok

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

(Palyazd alairasa)

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

IGEN NEM

(Palyazd alairasa)

4.3. Vallalom, hogy a kivitelezesi munkalatokat kovetoen legalabb 24 hdnapig 
gondoskodom a kialakitott zoldfeliilet fenntartasardl es a beszerzett eszkozok allaganak 
megovasarol:

(Palyazd alairasa)

4.4. Vallalom, hogy nines tudomasom a kivitelezesi munkalatokat akadalyozo, az epiilet 
allapotabol fakadd statikai vagy epiiletgepeszeti problemarol:

(Palyazd alairasa)

4.5. 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:

(Palyazd alairasa)



PALYAZATIADATLAP

„TARSASHAZI ZOLD- ES KLIMA VEDELMIPROGRAMOK

5. Jelen palyazati adatlaphoz az alabbi dokumentumokat mellekelem:

5.1. a kozgyules hatarozatat 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 zoldfeluletet es megovja a beszerzett 
eszkozok allagat (a kozgyules a palyazat targyaban hozott hatarozatokat az osszes 
tulajdoni hanyad szerinti legalabb egyszeru tobbsegu jelenlet mellett, egyszerii 
szavazattobbseggel, megismetelt kozgyules eseten pedig a jelenlevok egyszeru 
szavazattobbsegevel fogadja el);

5.2. reszletes megtervezett koltsegvetes, mely valamennyi tervezett noveny- es 
eszkozbeszerzest valamint a szolgaltatasok osszeget tartalmazza - a kiiras 

mellekletekent csatolt koltsegvetesi sablon formajaban, mely kiteijed a vallalt onresz 
forintositott megadasara is,

5.3. alaprajz a tarsashazrol es a zbldites/fejlesztes helyszinerol (akar szabad kezzel rajzolt, a 
fobb mereteket jelolve);

5.4. 3-5 db fenykep a hazrol, a hazrol es a zoldites/fejlesztes helyszinerol (a fenykep celja, 
hogy lathato legyen a palyazat kereteben megvalosulo munkalatokat megelozo allapot 
es az aranyok);

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

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

5.7. nyilatkozat, melyben Palyazo vallalja, hogy nines tudomasa a kivitelezesi munkalatokat 
akadalyozo, az epiilet allapotabol fakado statikai vagy epiiletgepeszeti problemarol (a 
palyazati adatlap reszekent alairva).

5.8. igazolast a telepiileskepi bejelentesi eljaras lefolytatasarol („B” modul eseteben).

Kelt: Budapest, 2022. . .......................... ..............

Palyazo alairasa



2. szamu melleklet

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 

....../2022. (III....) szamu hatarozataval elfogadott 

^KEREKPAROS KOZLEKEDES TAMOGATASA” 

cimu palyazati kiirasa

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a ........ /2022. (III....) szamu

hatarozat alapjan palyazatot ir ki Jdzsefvaros 14 es 25 ev kozotti fiatal lakosai reszere 

komyezetbarat es kbmyezettudatos kozlekedes nepszeriisitese erdekeben kerekpar 

vasarlasanak es biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy karbantartashoz 

sziikseges eszkoz vasarlasanak tamogatasara.

1. A palyazat celia:

Az Onkormanyzat Kepviselo-testiilete altal 9/2020. (I. 30.) szamu hatarozattal elfogadott 

Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv tobb pontjaban megfogalmazott cel a kerekparos 

kozlekedese nepszerusftese, tamogatasa.

Jelen palyazat celja a keriiletben eld 14 es 25 ev kozotti lakosok kerekparvasarlasanak 

tamogatasa („A” modul), es biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy 

karbantartashoz sziikseges eszkoz vasarlasa („B” modul).

2. A palyazok kore:

Budapest VIII. keruleteben eld, a palyazat benyujtasakor 14. eletevet betoltott, tovabba 25. 

eletevet meg be nem toltbtt diakok, akik rendelkeznek:

a palyazat benyujtasat megelozoen legalabb 12 honapja folyamatosan Budapest VIII. 

keriilet kozigazgatasi teriileten bejelentett lakohellyel es

- kozep-vagy felsooktatasi intezmeny nappali tagozatan aktiv tanuloi, illetve hallgatoi 

jogviszoimyal. (tovabbiakban: „Palyazd”)

3. A palyazat kerete;

3.1. A palyazat megvalositasara elkiildnitett osszeg: 5.000.000 Ft

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

3.3. A tamogatas merteke: Palyazonkent maximum 50.000 Ft az „A” modul, es 

25.000 Ft a „B” modul eseteben.



4. A palyazat targya:

4.1. „A”modul

- emberi erdvel hajtott kerekpar vasarlasahoz tamogatas (maximum brutto 

50 000 Ft).

4.2. „B”modul

- biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy karbantartashoz sziikseges 

eszkoz vasarlasa (maximum 25.000 Ft)

A Palyazo mindket modulra egyidejuleg is palyazhat a palyazataban.

5. Palyazati feltetelek:

Ervenyesen palyazni

a 2. pontban (a palyazok kore) felsorolt keriileti lakosok eseteben,

- a palyazat reszekent kitoltott es alairt adatlapon,

- a felsorolt kotelezo mellekletek
o ervenyes szemelyi igazolvany masolata,

o ervenyes lakcimet igazolo hatosagi igazolvany masolata,

o ervenyes diakigazolvany vagy hallgatoi jogviszony igazolas az oktatasi 

intezmeny pecsetjevel ellatva

megkuldesevel az alabbi hataridok betartasaval lehet.

A Bizottsag pozitiv elbfralasa eseten a tamogatas feltetele, hogy az ertesitest kovetoen a 

Palyazo eredmenyesen vegyen reszt az Onkormanyzat altal meghatarozott, ingyenes kozuti 

kozlekedesi elmeleti, varosi kozlekedes gyakorlati es az elsosegely-nyujtasi ismereteket 

nyujto elmeleti es gyakorlati kepzeseken.

6. Palyazatok benyuitasanak hatarideie, helye es modja:

6.1. Meghirdetes datuma (legkesobb): 2022.04.01.

6.2. Palyazat leadasi hatarideje: tobb forduloban kerul meghirdetesre a palyazat:

- Elso fordulo: 2022.04.30.

- Masodik fordulo: 2022. 09.31.

A masodik fordulo abban az esetben kerul meghirdetesre, ha az elso forduloban 
nyertes palyazatainak tamogatasi osszege nem meriti ki a palyazati koltsegkeretet.
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6.3. Meghirdetes modja: , valamint a  

oldalakon es az infopontokon.

www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

6.4. Leadas modja:

a palyazatokat a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Keriiletgazdalkodasi 

Ugyosztalyara (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 311.) szemelyesen vagy 

postal uton „Kerekpar palyazat” jeligere vagy

- elektronikusan hitelesitett modon, a hianytalanul kitoltott palyazati adatlapon a 

zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail cimre lehet benyujtani.

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 keriil kikiildesre.

A hianypotlasi felhivas teljesitesenek hatarideje 5 munkanap.

8. A palyazatok elbfralasa:

8.1. A nem megfeleld modon kitoltott, vagy az 5.2. pontban megjelolt beadasi hataridot 

kovetoen beerkezett, a hianypotlast kovetoen is hianyos tartalommal, illetoleg nem a 

palyazati kiirasban palyazni jogosult altal benyujtott palyazatok ervenytelenek.

8.2. A palyazatok a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag (a 

tovabbiakban: Bizottsag) dontesi hataskdreben biralja el a benyujtasi hatarido lejartat 

koveto 45 napon beliil. A tamogatas megiteleserol vagy az elutasitasrol a palyazatot 

benyujto a Bizottsagi dontes meghozatalat koveto 10 napon beliil e-mailben ertesitest 

kap.

8.3. A nyertes palyazoval a tamogatas elnyereserol szolo dontest koveto 45 napon beliil 

tamogatasi szerzodes keriil megkotesre.
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8.4. „A” palyazat pontozasi szempontok

8.4.1. Lakohely - oktatasi intezmeny kozotti tavolsag:

0-1,9 km--------------------------------------------------- 1 pont
2-3,9 km - -------------------------------------------2 pont
4-5,9 km--------------------------------------------------- 3 pont
6-9,9km------ ---------------------------------------4 pont
10 km +-----  5 pont

8.4.2. Palyazoval egy haztatasban eld eltartottak szama (palyazoval egytitt):

1 f6 ----------------------------------------------1 pont
2 fo --------------------------------------------- 2 pont
3 fo --------------------------------------------- 3 pont
4 fo --------------------------------------------- 4 pont
5 fo --------------------------------------------- 5 pont

8.4.3. Meltanyossagbol adhato tovabbi pontok

A bizottsag dontese alapjan a kovetkezok lehetnek:

szocialis helyzet,
egeszsegi allapot,

- egyeb a bizottsag altal elfogadott szempont.

8.5. „B” palyazat pontozasi szempontok

8.5.1. Lakohely - oktatasi intezmeny kozotti tavolsag

1 pont
2 pont
3 pont
4 pont
5 pont

0-1,9 km---------------------------------------------
2-3,9 km---------------------------------------------
4-5,9 km---------------------------------------------
6-9,9km----------------------------------------------
10km +------------------------- --------------------

8.5.2. Palyazoval egy haztatasban eld eltartottak szama (palyazoval egyutt)

1 fo ----------------------------------------------1 pont
2 fo --------------------------------------------- 2 pont
3 fo --------  3 pont
4 fo --------------------------------------------- 4 pont
5 fo —————--------—------- ———--5 pont



8.5.3. Meltanyossagbol adhato tovabbi pontok

A bizottsag dontese alapjan a kovetkezdk lehetnek:

- szocialis helyzet, 
egeszsegiigyi allapot, 

- kerekpar eletkora, 
egyeb a bizottsag altal elfogadott szempont.

9. Elszamolas

A palyazat utolagos finanszirozasu, a tamogatas kifizetese a dontesrol a nyertes 

palyazoval valo kozlesetol szamitott 90 napon beliil, az utolagosan bemutatott (eredeti, 

sajat nevre kiallitott) szamla elleneben tortenik.

A szamla benyujtasakor az Onkormanyzat a palyazati adatlapon megadott adatokat 

ellenorzi.

A palyazattal kapcsolatos tovabbi felmeruld kerdeseikkel a +36 1 459 2576-os vagy 

+36 1 459 2552-es telefonszamon, illetve a zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail cimen 

keresheti munkatarsainkat.

Melleklet: Palyazati adatlap (nyilatkozatokkal)

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

5/5

mailto:zoldpalyazat@jozsefvaros.hu


PALYAZATIADATLAP
„Kerekparos kozlekedes tamogatasa”

Erkezett
Sorszam

PALYAZATI ADATLAP
„Kerekparos kozlekedes tamogatasa”

TARGET PALYAZATHOZ

1. Palyazo szemelyes adatai:

1.1. Neve: ........................................................................................................
1.2. Szuletesi helye, ideje:...................................................................................
1.3. Anyja neve ................................................................................................

1.4. Lakcime: ................................................................................................
1.5. Lakclm igazold hatosagi igazolvany szama, kiallitasi ideje: .......................
1.6. E-mail cime: ................................................................................................
1.7. Telefonszama:...............................................................................................

Kiskoru palyazo eseten: .......................................................................................
1.8. Torvenyes kepviselo neve:...........................................................................
1.9. Torvenyes kepviselo e-mail cime: ...............................................................
l.lO. Tdrvenyes kepviselo telefonszama: ...........................................................

2. A tamogatasi osszeg folyositasahoz sziikseges adatok
2.1. Bankszamla tulajdonos neve:........................................................................

2.2. Bankszamlaszam:..........................................................................................
2.3. Bankszamla tulajdonos adoszama:...............................................................

3. Aktiv nappali tagozatos hallgatoi/tanuloi jogviszonyra vonatkozo adatok

3.1. Oktatasi Intezmeny neve:.............................................................................
3.2. Kepzesneve: ...    ...................... ...................

Palyazd/Wvenyes kepviselo alairasa



PALYAZATIADATLAP
„Kerekparos kozlekedes tamogatasa”

4. Palyazat elbiralasahoz sziikseges adatok

4.1. Palyazott modul *: A vagy B

(* Alahuzassal jeldlje a palyazott modult, mindketto alahuzhato)

4.2. Lakohely - oktatasi intezmeny kozotti tavolsag (kozuton)

4.2.1. Palyazo lakohelye: ..............................................................

4.2.2. Palyazo oktatasi intezmeny cime: ...................................................
4.2.3. Lakohely-oktatasi intezmeny kozotti tavolsag (kozuton km):.............

4.3. Palyazoval egy haztartasban eld eltartottak szama (a palyazoval egyiitt): ...

4.4. Rovid bemutatkozas a biralo bizottsagnak (egyeb meltanyolhato kbrulmenyek 
ismertetese)

Palyazo/Torvenyes kepviselo alairasa

Jelen palyazat kotelezo mellekletei:

Ervenyes szemelyi igazolvany masolata
- Ervenyes lakcimet igazolo hatosagi igazolvany masolata
- Ervenyes diakigazolvany masolata vagy hallgatoi/tanuloi jogviszony igazolas 

masolata az oktatasi intezmeny pecsetjevel ellatva

Palyazo/iorvenyes kepviselo alairasa 2 / 3



PALYAZATIADATLAP
„Kerekparos kozlekedes tamogatasa”

5. Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy a nyertes palyazatot kovetoen a megnyert tamogatast a palyazati kiirasban 
foglaltakat szerint koltom el es a palyazati kiiras celjait magamenak ismerem el, az abban foglaltak 
szerint jarok el.

(Palyazo alairasa)

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

(Palyazo alairasa)

Buntetojogi felelossegem tudataban kijelentem, hogy a palyazatomban szereplo adatok a 
valosagnak megfelelnek.

(Palyazo alairasa)

Kelt: Budapest, 2022...........................................

(Palyazo alairasa)

Palyazd/torvenyes kepviseld alairasa lp/3



3. sz. melleklet

TAMOGATASI SZERZODES (MINTA)

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
szamlavezeto neve: OTP Bank Nyrt.
bankszamlaszam: 11784009-15508009

mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogato)

masreszrol Tarsashaz/Lakoszdvetkezet neve 
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet cime
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet kepviseloje:
Kepviselo adoszama: _____________________________
Kepviselo Cegjegyzekszama: _____________________________
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet adoszama:
Tarsashaz/Lakoszdvetkezet
bankszamlaszama 

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 ......... napjan kozzetette a Budapest Fovaros
VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzatanak „Tarsashazi zold- es klimavedelmi 
programok” cimu palyazati kiirasat tarsashazak es lakasszovetkezetek reszere. 
[....................szamu hatarozat a ...........................  palyazati kiiras elfogadasarol]. A
palyazati kiiras elsodleges celja a tarsashazak zoldfeliiletek novelese.

1.2. Felek rogzitik, hogy a palyazati felhivasra a Tamogatott ........... napjan
palyazatot nyujtott be, amelyet Tamogato a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga a 
..................... szamu hatarozataval vissza nem teritendo tamogatasban reszesitett a 
palyazati felhivasban, a nyertes palyazatban (melyek akkor is a jelen Szerzddes 
elvalaszthatatlan reszet kepezik, ha azok fizikai ertelemben nem keriilnek a 
Szerzodeshez csatolasra), tovabba jelen Tamogatasi szerzbdesben foglaltak szerint.

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

2.1. Jelen Szerzddes targya a tarsashazak es lakasszovetkezet belsb udvaranak fejlesztese 
erdekeben kiirt „Tarsashazi zold- es klimavedelmi programok” cimii palyazati kiirasa 
alapjan, a Budapest ...... . megnevezesu Tarsashaz palyazati adatlapjan es

30
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mellekleteiben reszletezett zoldfelulet noveles/kerekpartarolo kialakitasa/esoviz- 
gyujtes felteteleinek kialakitasa elszamolhato es szamlaval igazolt koltsegeinek a 
2.6. pontban megjelolt eloiranyzatbol vissza nem tentendo felhalmozasi celu 
tamogatas formajaban torteno utofinanszirozasa.

2.2. A Tamogato a nyertes palyazat megvalositasara osszesen maximum.......... Ft (azaz 
brutto ......... forint) osszegu tamogatast nyujt. A zoldfeluleti noveles/
kerekpartarolo kialakitasa/esovizgyujtes felteteleinek kialakitasa megvalositasanak 
elismerheto 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 sztikseges 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 
ellendrzest kovetoen, (muszaki megvalosulas ellendrzeset szolgald helyszini 
jegyzokonyv felvetele alapjan fotokkal dokumentalva) jelen palyazati felhivasban 
tamasztott feltetelek es jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek teljesulese eseten, 
egy osszegben kerulhet sor.

2.6. A tamogatas fedezete a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) sz. 
onkormanyzati rendelet alapjan, a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) sz. 
onkormanyzati rendelet 9. melleklet Felhalmozasi jellegu cimzett tartalekok kozott a 
Tarsashazak reszere kiirando klimavedelmi palyazatok” elnevezesu celtartalekon 
rendelkezesre all. 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 elteroen 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 kezdo idopontja: jelen szerzodes hatalyba lepesekor.
3.3.2. A tamogatas felhasznalasanak, veghatarideje: hatalyba lepeset kovetoen 12 

honapon beliil.
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 

2/5



munkalatokrol legkesobb a veghataridot koveto 30 napon belul az elszamolast es 
szamlakat benyujtani a Tamogato 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 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 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 „Tarsashazi zold- es 
klimavedelmi programok” palyazati kiirasban foglalt feltetelek egyiittes teljesulesetol 
szamitott 15 munkanapon belul utalja a Tamogatott 
................................................................szamu bankszamlajara.

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

a Tamogato reszerol: Nev: ................................................................
Telefon: ................................................................

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

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

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

4. A Tamogato elallasi es felmondasi joga

4.1. A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:
4.1.1. a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
4.1.2. a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasolo 

valotlan, hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot 
tett, vagy

4.2. a Tamogatott a jelen szerzodesben meghatarozott elszamolas benyujtasanak 
hataridejet elmulasztotta vagy az elszamolast annak 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 egyszeru masolataban (alapito okirat, alapszabaly, stb.), valamint a 
kozos kepviseld megvalasztasat tartalmazo kozgyulesi jegyzokonyvben - 
dokumentumokban, tovabba a jelen Szerzodes megkotesenek feltetelekent 
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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 szabalyszeruseget 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 megvalositasi 
helyere vonatkozo adatok nyilvanossagra hozhatok.

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 koriilmenyben valtozas kovetkezik be.

5.3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodessel osszefuggo adatok nem minosiilnek Uzleti 
titoknak, nem tarthatdak vissza uzleti titokra hivatkozassal, amennyiben azok 
megismereset vagy nyilvanossagra hozatalat torveny kbzerdekbol 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 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 VIII. kerulet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben

Tamogatott

Budapest VIII. kerulet 
. .............. Tarsashaz 

kepviseleteben
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Fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) sz. onkormanyzati rendelet 9. 
melleklet Felhalmozasi jellegu cimzett tartalekok kozott a „Tarsashazak reszere kiirando 
klimavedelmi palyazatok” elnevezesu celtartalekon biztositott.

Penziigyileg ellenjegyzem:

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

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

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

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo
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4. sz. melleklet

TAMOGATASI SZERZODES (MINTA)

Amely letrejott

egyreszrol Nev: Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 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 Bank Nyrt.
bankszamlaszam: 11784009-15508009

mint tamogato (a tovabbiakban: Tamogato)

masreszrol Palyazo
Nev:
szuletesi nev:
szuletesi hely, idd:
anyja neve:
allando lakcim:
lakcimet igazolo hatosagi igazolvany szama:
adoazonosito jel:
bankszamlaszam:

kiskoru Palyazo eseten Torvenyes kepviselo:
Nev:
szuletesi nev:
szuletesi hely, idd:
anyja neve:
allando lakcim:
adoazonosito jel:
bankszamlaszam: 

mint tamogatott (a tovabbiakban: Tamogatott),

kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltetelek szerint:

1. A tamogatas nyujtasanak elozmenyei, kbriilmenyei

1.1. Felek rogzitik, hogy Tamogato 2022.............. napjan kozzetette Budapest Fovaros VIII. 
keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzata „Kerekparos kbzlekedes tamogatasa” cimu 2022. evi 
palyazati felhivasat [.../2022. (.). szamu hatarozat a „Kerekparos kozlekedes 
tamogatasa” cimu palyazati kiiras elfogadasarol.] A palyazati felhivas celja tamogatas 
nyujtasa a keriiletben elo, 14 es 25 ev kozotti, kozep-vagy felsooktatasi intezmeny nappali 
tagozatan aktiv tanuloi, illetve hallgatoi jogviszonnyal rendelkezok szamara, emberi erovel 
hajtott kerekpar vasarlasahoz (maximum brutto 50.000 Ft ertekben), illetve tamogatas 
nyujtasa biztonsagos kerekparos kozlekedest kiegeszito vagy karbantartashoz szukseges 
eszkoz vasarlasa (maximum 25.000 Ft ertekben).
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1.2. Felek rogzitik, hogy a palyazati felhivasra a Tamogatott 2022......... napjan palyazatot 
nyujtott be, amelyet Tamogato ..(...... ) szamu hatarozataval
..........................................  Ft osszegu, felhalmozasi/mukodesi .................. celu vissza 
nem teritendo tamogatasban reszesitett a palyazati felhivasban, a nyertes palyazatban, 
tovabba jelen Tamogatasi szerzodesben foglaltak szerint.

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

2.1. Jelen Szerzodes targya a „Kerekparos kozlekedes tamogatasa” palyazati felhivasa 
alapjan, a Tamogatott szamlaval igazolt koltsegeinek a 2.5. pontban megjelolt 
eloiranyzatbol vissza nem teritendo tamogatas formajaban torteno utofinanszirozasa.

2.2. Tamogatott a fentebb emlitett osszegre utolagosan, szabalyszeruen, a dontes kozlesetol 
szamitott 90 napon beliil a Tamogatott nevere kiallitott szamla benyujtasa elleneben 
jogosult kifizetesi igenyet benyujtani.

2.3. A tamogatas formaja: vissza nem teritendo felhalmozasi/mukodesi celu tamogatas, 
palyazaton elnyert tamogatas, utofmanszirozas. A tamogatas folyositasara csak a jelen 
palyazati felhivasban tamasztott feltetelek es jelen szerzodesben vallalt kotelezettsegek 
teljesiilese eseten, egy bsszegben kerulhet sor.

2.4. A tamogatas fedezete a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati 
rendelet 5.1. melleklet 20810-es cimen „J6zsefvarosi lakosok kerekparvasarlasanak 
tamogatasa” elnevezesu reszeloiranyzaton biztositott.

3. A tamogatas felhasznalasanak szabalyai

3.1. Tamogatott tudomasul veszi, hogy a szamla benyujtasakor a Tamogato a palyazati 
adatlapon szereplo adatokat ellendrzi.

3.2. A tamogatas felhasznalasanak idotartama:
3.2.1. A tamogatas felhasznalasanak, kezdo idopontja: 2022.......
3.2.2. A tamogatas felhasznalasanak, veghatarideje: 2022......

3.3. A felhasznalast dokumentalo szamlak, szamviteli bizonylatok, egyeb dokumentumok 
teljesitesi idopontjanak a felhasznalasi idoszaknak megfelelo keltezesunek kell lennie.

3.4. A Tamogato az elszamolas jovahagyasat kovetoen, 15 munkanapon belul utalja a 
Tamogatott.......................... szamu bankszamlajara.

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

a Tamogato reszerol: Nev: Varga Viktoria
Telefon: 06-1-459-2576

E-mail cim : varga.viktoria@jozsefvaros.hu

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

E-mail cim: ...................... ............................... ..... .
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4. A Tamogato elallasi es felmondasi joga

4.1. A Tamogato a jelen szerzodestol valo elallasra vagy a szerzodes azonnali hatalyu 
felmondasara jogosult, ha:
4.1.1. a Tamogatott jogosulatlanul vette igenybe a tamogatast, vagy
4.1.2. a Tamogatott a tamogatasrol szolo dontes tartalmat erdemben befolyasolo 

valdtlan, hamis vagy megteveszto adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot 
tett, vagy

4.1.3. 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 tamogatasi igenyben foglalt adatok, informaciok es 

dokumentumok teljes koriiek, valodiak es hitelesek;
5.1.2. tudomasul veszi, hogy a tamogatasi igeny szabalyszeriiseget es a tamogatas 

rendeltetesszeru felhasznalasat a Tamogato ellendrizheti.

A jelen megallapodasban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk.-ban foglaltak az iranyadok.
A szerzodo felek ajelen megallapodast annak elolvasasat kovetoen, mint akaratukkal mindenben 
megegyezot, helybenhagyolag 4 egymassal egyezo peldanyban irtak ala, melybol 3 peldany a 
Tamogatot, 1 peldany a Tamogatottat illeti meg.

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

Tamogato 
Piko Andras 
polgarmester 

Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvarosi Onkormanyzat 

kepviseleteben

Tamogatott es Torvenyes kepviseld
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Fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (IL 24.) onkormanyzati rendelet 5.1. melleklet 
20810-es cimen „Jdzsefvarosi lakosok kerekparvasarlasanak tamogatasa” elnevezesu 
reszeldiranyzaton biztositott.

Penziigyileg ellenjegyzem:

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

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem:

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

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd
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