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Tisztelt Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalm&nak reszletes ismertetese

A Kepviselo-testulet 466/2021. (VII. 22.) szamu hatarozataval elfogadta a beszamolot a 
Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasarol (tovabbiakban: Klimavedelmi 
Intezkedesi Terv), amely beszamolo 38. pontjaban (a biologiai aktivitas novelese, 
homlokzatzoldites, zoldfalak), 52. pontjaban (gangzoldites program) tovabbi zold palyazatok 
kiirasa szerepel.
A Kepviselo-testulet 668/2021. (XII. 16), 669/2021 (XII. 16) es 670/2021 (XII. 16) szamu 
hatarozatai alapjan ujabb palyazatok keriiltek meghirdetesre a keriileti tarsashazi kozossegek 
szamara tarsashazi zoldfeluletek es amyekolas fejlesztesere, vissza nem teritendo tamogatas 
formajaban, annak erdekeben, hogy a palyazatban foglalt tamogatassal az Onkormanyzat 
osztondzze a tarsashazakat zoldfeliileteinek novelesere valamint a lakoterek amyekolasanak 
megoldasara, a nyari extrem hosegerzet enyhitesenek celjabol.

A palyazatok koltsegvetesi fedezete a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) sz. 
onkormanyzati rendeletben, a 5-20810-171/1 cimen rendelkezesre all a Kepviselo-testuletnek 
a feliilvizsgalt Jozsefvarosi Klimavedelmi Intezkedesi Terv vegrehajtasahoz sziikseges 
koltsegvetesi intezkedesekrol szolo 467/2021. (VII. 22.) szamu hatarozata alapjan.

A palyazat utofmanszfrozasu, a tamogatas folyositasara csak a megvalositast es ellenorzest 
kovetoen, a palyazati felhivasban tamasztott feltetelek es a tamogatasi szerzodesben vallalt 
kotelezettsegek teljesiilese eseten, egy osszegben keriilhet sor.

A palyazati kiiras szerint az igenyelheto tamogatasi dsszeg nagysaga tarsashazankent a



homlokzatzolditesi palyazat eseteben maximum 500.000 Ft (az elszamolhato koltsegek 
maximum 80 %-a), gangzolditesi palyazat eseteben maximum 1.000.000 Ft. (az elszamolhato 
koltsegek maximum 90 %-a).

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

Homlokzolditesi palyazat eseteben:
- nagyobb a novenyzettel befuttatni tervezett feliilet,
- nagyobb novennyel befuttatott feliiletre kisebb tamogatasi osszeget igenyel a haz,
- magas a vallalt onkentes munka vagy onresz merteke es kozossegi tervezessel 

valosulnak meg,
- fenntarthato megoldasok alkalmaznak
~ a zoldfeliilet novekedese merteke nagyobb.

Gangzolditesi palyazat eseteben:
- magasabb az amyekolassal erintett lakasok aranya az adott hazon belul,
- magas a vallalt onkentes munka vagy onresz merteke,
- kozossegi tervezessel valosulnak meg,
- fenntarthato megoldasok alkalmaznak.

Ervenyesen palyazni a felhivasban megjelolt hatariddben es modon, a palyazati adatlap 
kitoltesevel, az eldirt mellekletek csatolasaval valamint az arra jogosult altali alairasaval 
lehetett, mindket palyazat eseteben a benyujtas hatarideje: 2022. februar 28-a volt.

Az amyekolasi palyazati felhivasra 1 tarsashaz, a homlokzatzolditesi palyazatra 2 tarsashaz 
nyujtott be palyazatot, mindharom palyazat ervenyes volt.

Az ervenyesen palyazok altal igenyelt tamogatasi dsszeg palyazatonkent:
- gangzolditesi palyazat: 408.305 Ft
- homlokzolditesi palyazat: 690.681 Ft volt.

A palyazatok ertekelese osszetett szempontrendszer szerint tortenik, melynek soran a 
palyazati kiirasban elonykent feltuntetett szempontok kerulnek merlegelesre.
A tamogatasra javasolt tarsashazak mindegyikenel - a fent felsorolt eldnyoknek megfeleld 
szempontrendszer szerinti meghatarozassal - kimutathatoan novekszik az aktualis allapothoz 
kepest a tarsashaz zoldfeliiletenek teriilete.
A palyazatok kozul elonyt elveztek azok a tarsashazak, ahol jelenleg semmilyen novenyzet 
nines az udvaron, illetve azok, ahol a megvalositasi folyamatok reszben vagy egeszben 
kozossegi munkaban tortennek, tovabba ahol mar meglevo eszkozok felujitasa, 
ujrahasznositasa szerepel a munkatervben.

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

1. Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 408.305 Ft;



2. Budapest VIII. kerulet, Bacsd Bela utca 5. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 196.905 Ft;
3. Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 1. Tarsashaz, vissza nem teritendo tamogatas 
osszege: 493.776 Ft;

A jelen eldterjesztes targyat kepezo iratanyagok a Keruletgazdalkodasi Irodan 
megtekinthetoek.

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

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a benyujtott palyazatok targyaban tamogatasi javaslatot tartalmazo dontes 
meghozatala.
A dontes tobblet penziigyi fedezet biztositasat nem igenyli. A palyazati kiirashoz sziikseges 
eloiranyzat fedezete a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022 (II. 24.) onkormanyzati 
rendeletben, a 5-20810-171/1 cimen keriilt biztositasra.
A tamogatasra javasolt tarsashazak altal igenyelt osszeg nagysaga osszesen 1.098.986 Ft, 
mely osszeg 3 tarsashaz kozott oszlik meg.

IV. Jogszabalyi kornyezet

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

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

I.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 

es Klimavedelmi Bizottsaganak ./2022. (................... ) szamu hatarozata
a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

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

1. a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 41. Tarsashaz „Gangzdldites palyazat” 
felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 408.305 Ft vissza nem 
teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert a tarsashaz ertesitesere.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a 2. pont eseteben: 2022. majus 30.

II.
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- 

es Klimavedelmi Bizottsaganak./2022. (..................... ) szamu hatarozata
a Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 5. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

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

1. a Budapest VIII. keriilet, Bacso Bela utca 5. Tarsashaz „Homlokzatzdlditesi 
palyazat” felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 196.905 Ft 
vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert a tarsashaz ertesitesere.

Felelos: polgarmester
Hataridd: a 2. pont eseteben: 2022. majus 30.

III.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Keriiletfejlesztesi, Kdrnyezet- 
es Klimavedelmi Bizottsaganak ......... /2022. (........ ) szamu hatarozata

A Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 1. szam alatti Tarsashaz tamogatasarol

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

1. a Budapest VIII. keriilet, Szerdahelyi utca 1. Tarsashaz „Homlokzatzdlditesi 
palyazat” felhivas targyaban benyujtott palyazatanak tamogatasara 493 776 Ft 
vissza nem teritendo tamogatast nyujt.

2. felkeri a polgarmestert a tarsashaz ertesitesere.



Felelos: polgarmester
Hataridd: a 2. pont eseteben: 2022. majus 30.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly
Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda

Budapest, 2022. aprilis 25.

Szarvas Koppany Bendegiiz 
KKKB einok
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Iroda
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