
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési, Környezet
és Klímavédelmi Bizottsága
Előterjesztő: Szarvas Koppány Bendegúz elnök I /f

Jz.J.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2022. június 20-ai ülésére
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Mellékletek:
1. számú melléklet: „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi 

program”-ban benyújtott pályázatok
2. számú melléklet: „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi 

programiban pályázatot benyújtó társasházak a javasolt támogatási összeggel
3. számú melléklet: Támogatási szerződés minta

Tisztelt Kerületfejlesztési, Környezet*- és Klímavédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A képviselő-testület 466/2021. (VII. 22.) számú határozatával elfogadta a Józsefvárosi 
Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót, amelynek többek között 
része a társasházak „zöldítésének” támogatása különböző programokkal (zöld udvar program, 
ámyékolási-, homlokzatzöldítési-, gangzöldítési program).

A képviselő-testület 87/2022. (III. 28.) számú határozata alapján újabb pályázat került 
meghirdetésre „Telkes Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program” 
címmel a kerületi társasházi közösségek számára társasházi belső udvarok zöldfelületi 
fejlesztésére, kerékpártárolók kialakítására, valamint esövízgyüjtők beszerzésére és 
telepítésére, vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázatban az alábbi modulokra 
lehetett pályázni, pályázónként maximum összesen 1.500.000 Ft támogatási összegre:

„A” modul: Zöld udvar program

„B” modul: Ámyékolási program

„C” modul: Homlokzatzöldítési program

„D” modul: Gangzöldítési program

„E” modul: Kerékpártároló program

„F” modul: Kerti esővízgyüjtő program

A Telkes Mária pályázat két fordulóban került meghirdetésre, az első fordulóban a pályázatok 
leadási határideje 2022. május 15. napja volt.
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A második forduló abban az esetben kerül meghirdetésre, ha az első fordulóban nyertes 
pályázatok támogatási összege nem meríti ki a pályázati költségkeretet.

Jelen előterjesztésben a pályázat első fordulójában érkezett pályázatok értékelésére teszek 
javaslatot.

A felhívásra összesen 23 társasház nyújtott be 24 pályázatot, melyből 22 db pályázat 
érvényes, 2 db pályázat érvénytelen.

Az érvénytelen pályázatok esetében az egyik pályázó visszalépett egy magas összegű váratlan 
költség miatt, a másik pályázat esetben a kötelező tartalmi elemként megjelölt társasházi 
közgyűlési határozat a hiánypótlási felhívás után sem került csatolásra.

A pályázati felhívásra az alábbi pályázatok érkeztek:

: ■■
■ ■ r

1089 Budapest, Dugonics utca 23 "ir.-i - 75 500 Ft 60 400 Ft 15 100 Ft igen
1089 Budapest, Kalvana ter 21 "A" 1 333 500 Ft 800 100 Ft 533 400 Ft igen
1085 Budapest, József korút 50 "A" 3 462 980 Ft 1 500 000 Ft 1 962 980 Ft igen
1084 Budapest Nemet utca 21 "A" 1 333 480 Ft 1 066 784 Ft 266 696 Ft igen
1084 Budapest, Dén Miksa utca 18 "E” 787 320 Ft 629 856 Ft 157 464 Ft igen
1088 Budapest, Vas utca 12 "A","E" 910 753 Ft 728 602 Ft 182 151 Ft igen
1084 Budapest, Den Miksa utca 18 "A” 480 570 Ft 400 000 Ft 80 570 Ft igen
1084 Budapest, Nagy Fuvaros utca 14 "D" 500 000 Ft 400 000 Ft 100 000 Ft igen
1089 Budapest, Villám utca 29 ”A"'D" 365 000 Ft 292 000 Ft 73 000 Ft igen
1089 Budapest, Orczy utca 16 "A" 650 000 Ft 520 000 Ft 130 000 Ft igen
1086 Budapest, Magdolna utca 34 "E" 1 493 580 Ft 746 790 Ft 746 790 Ft igen
1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 16 "A" 2 840 100 Ft 1 500 000 Ft 1 340 100 Ft igen
1084 Budapest, Fecske utca 15 "A" 1 001 200 Ft 800 960 Ft 200 240 Ft Igen
1085 Budapest, Rigó utca 14 "E" 556 374 Ft 445 099 Ft 111 275 Ft igen
1087 Budapest, Berzsenyi u 3 "E" 1 716 094 Ft 1 372 875 Ft 343 219 Ft igen
1085 Budapest, Maria utca 3/A-B "A" 1 610 000 Ft 1 288 000 Ft 322 000 Ft igen
1088 Budapest, Mikszáth Kalman ter 4. "A" 4 483 200 Ft 1 500 000 Ft 2 983 200 Ft igen
1084 Budapest, Mátyás ter 17 "C" 526 877 Ft 421 502 Ft 105 375 Ft igen
1086 Budapest, Karácsony Sandor u. 23 "E" 35 449 Ft 28 359 Ft 7 090 Ft igen
1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 48. "A",,'D","E’' 831 130 Ft 664 904 Ft 166 226 Ft igen
1081 Budapest, Légszesz utca 6 "A” 747 380 Ft 597 904 Ft 149 476 Ft igen
1082 Budapest, Nap utca 9. "A" 132 000 Ft 105 600 Ft 26 400 Ft igen
1086 Budapest Karácsony Sandor 7-11 "A","E" 3 505 700 Ft 1 500 000 Ft 2 005700 Ft nem
1086 Budapest, Teleki László tér 4 "A",”E" 1 144 420 Ft 1 047 265 Ft 228 884 Ft nem

Az érvényesen pályázók által igényelt támogatási összeg összesen 15.869.735 Ft, mely 
modulonként az alábbiak szerint oszlik meg:
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C Homlokzatzöldítési program 1
D Gangzöldítési program 2 141 424 Ft ;
E Kerékpártároló program OlOSf 3 914 915 Ft
F Kerti esővízgyujtö program 1 20 400 Ft :

Összesen 15 869 735 Ft

A pályázat utófinanszírozású, a támogatás folyósítására csak a megvalósítást és ellenőrzést 
követően, a pályázati felhívásban támasztott feltételek és a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesülése esetén, egy összegben kerülhet sor.

A pályázati kiírás szerint az igényelhető támogatási összeg nagysága társasházanként 
maximum bruttó 1.500.000 Ft, a szükséges önrész nagysága az elszámolható költségek 
összegének minimum 20%-a.

A pályázati felhívás szerint az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek:
- az elmúlt 3 évben az Önkormányzat által zöldítés témában meghirdetett pályázaton nem 

részesültek támogatásban,
- közösségi megvalósítást terveznek,
- a zöldfelület növekedésének tervezett mértéke nagyobb.

Érvényesen pályázni a pályázati adatlap kitöltésével, a felhívásban megjelölt határidőben és 
módon, az előírt mellékletek csatolásával, valamint az arra jogosult általi aláírásával lehetett, 
a pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15. 23:59 óra volt.

A hiánypótlási felhívást nem tudta időben teljesíteni vagy visszalépett az alábbi kettő pályázó:

1086 Budapest Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet
1086 Budapest, Teleki László tér 4.

1086 Budapest Karácsony Sándor 7-11 "A”,"E" 3 505 700 Ft 1 500 000 Ft 2 005 700 Ft teljesített,

1086 Budapest, Teleki László tér 4 "AV'E" 1 144 420 Ft 1 047 265 Ft 228 884 Ft Hianypótlásí nem
teljesített

A pályázatok értékelése összetett szempontrendszer szerint történik, melynek során a 
pályázati kiírásban előnyként feltüntetett szempontok kerülnek mérlegelésre.
A támogatásra javasolt társasházak mindegyikénél - a fent felsorolt előnyöknek valamelyike 
teljesül -, valamint az „A”,”C” és ”D” modulok esetében a kiírásnak megfelelően növekszik a 
zöldfelület, a pályázati tervek szerint összesen 1309 m2-rel.

A pályázatok mellékleteként benyújtott költségvetések és a pályázati adatlapokon szereplő 
adatok több esetben eltérek egymástól, vagy a pályázott támogatási összeg lefedte a teljes 
költségvetési összeget. A pályázati kiírásban azonban szerepel, hogy minimum 20%-os önrész 
szükséges a megvalósításhoz. Fenti esetekben a benyújtott költségvetés alapján, annak 
maximum 80%-os részét határozzuk meg adható támogatásként.
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A Déri Miksa utca 18. szám alatti Társasház külön pályázatot nyújtott be a pályázati felhívás 
„A” és „E” moduljára, így a társasház mindkét pályázata szerepel a támogatásra javasolt 
pályázatok között.

Fentiek alapján a támogatható pályázatokra és a támogatási összegekre a következő javaslatot 
teszem:

1. Dugonics utca 23. Társasház: "D","F" modulra: 60.400 Ft;
2. Kálvária tér 21. Társasház: "A" modulra: 800.100 Ft;
3. József körút 50. Társasház: "A" modulra: 1.500.000 Ft;
4. Német utca 21. Társasház: "A" modulra: 1. 066.784 Ft;
5. Déri Miksa utca 18. Társasház: "A” modulra: 400.000 Ft;
6. Déri Miksa utca 18. Társasház: "E” modulra: 629.856 Ft;
7. Vas utca 12. Társasház: "A","E" modulra: 728.602 Ft;
8. Nagy Fuvaros utca 14. Társasház: "D" modulra: 400.000 Ft;
9. Villám utca 29. Társasház: "AV'D" modulra: 292.000 Ft;
10. Orczy utca 16. Társasház: "A" modulra: 520.000 Ft;
11. Magdolna utca 34. Társasház: "E" modulra: 746.790 Ft;
12. Diószegi Sámuel utca 16. Társasház: "A" modulra: 1.500.000 Ft;
13. Fecske utca 15. Társasház: "A" modulra: 800.960 Ft;
14. Rigó utca 14. Társasház: "E" modulra: 445.099 Ft;
15. Berzsenyi u. 3. Társasház: "E" modulra: 1.372.875 Ft;
16. Mária utca 3/A-B. Társasház: "A" modulra: 1.288.000 Ft;
17. Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház: "A" modulra: 1.500.000 Ft;
18. Mátyás tér 17. Társasház: "C" modulra: 421.502 Ft;
19. Karácsony Sándor u. 23. Társasház: "E" modulra: 28.359 Ft;

20. Leonardo da Vinci u. 48. Társasház: "AV'DV’E" modulra: 664.904 Ft;
21. Légszesz utca 6. Társasház: "A" modulra: 597.904 Ft;
22. Nap utca 9. Társasház: "A" modulra: 105.600 Ft.

Javaslom az alábbi pályázatokat érvénytelennek minősíteni:

1. Karácsony Sándor 7-11.
Az elutasítás oka: nem csatolta be a szükséges kötelező mellékleteket a 
pályázathoz (a visszalépésről e-mailben értesített).

2. Teleki László tér 4.
Az elutasítás oka: nem csatolta be a szükséges kötelező mellékleteket a 
pályázathoz.

A jelen előterjesztés tárgyát képező iratanyagok eredeti példányai a Kerületgazdálkodási 
Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodán megtekinthetők.
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II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a javaslattétel a támogatható társasházakra és a támogatási 
összegekre, valamint a döntés meghozatala a hiányosan benyújtott pályázatok 
érvénytelenségéről a Bizottság hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában támogatási javaslatot meghozatala.
A pályázati támogatásokhoz összesen 30.000.000 Ft fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 
6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok 
között a „Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok” elnevezésű céltartalékon 
rendelkezésre áll.
A támogatásra javasolt társasházak által igényelt összeg összesen 15.869.735 Ft.

A 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) Önkormányzati rendelet 12. § (7) bek. a) 
pont szerint a Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok céltartalék felhasználására a 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság jogosult. A rendelet 13. § (1) bekezdése a 
polgármestert hatalmazza fel a döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok 
közötti átcsoportosításokra.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 6. pontja a következő 6.1.3. pontja 
szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság dönt a környezet-, és 
klímavédelemi pályázatok és programok - különösen Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési 
Tervről szóló beszámolóban szereplő pályázatok - tekintetében a pályázati felhívás 
módosításáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti 
meghatározásáról, a támogatási szerződés megkötéséről és módosításáról, valamint a 
támogatási szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő ügyekben.”

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását.

I. Határozati j avaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 23. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Dugonics utca 23. Társasház „ Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zölditési és klimavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 60.400 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester



Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

II. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 21. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 800.100 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

III. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, József körút 50. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, József körút 50. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az elötegesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

IV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
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A Budapest VIIL kerület, Német utca 21. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Német utca 21. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 1.066.784 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az elöteijesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

V. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázata 
„A” moduljának támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 18. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázata 
„E” moduljának támogatására 629.856 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. és a 2. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

VI. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Vas utca 12. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a Budapest VIII. kerület, Vas utca 12. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 728.602 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

VII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 14. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros utca 14. Társasház „Telkes Mária 
józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előteijesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

VIII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Villám utca 29. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Vili, kerület, Villám utca 29. Társasház „ Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 292.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előteijesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
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Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

IX. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Orczy utca 16. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Orczy utca 16. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zölditési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 520.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

X. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 34. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 34. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zölditési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 746.790 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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XL Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 16. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca 16. Társasház „Telkes Mária 
józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Fecske utca 15. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Fecske utca 15. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 800.960 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XIII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Rigó utca 14. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy
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1. a Budapest VIII. kerület, Rigó utca 14. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 445.099 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előteijesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XIV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Berzsenyi u. 3. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Berzsenyi u. 3. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 1.372.875 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XV. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Mária utca 3/A-B. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mária utca 3/A-B. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 1.288. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
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Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 25.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XVI. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mikszáth Kálmán tér 4. Társasház „Telkes Mária 
józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 1.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XVII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 17. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 17. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 421.502 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
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XVIII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 23. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 23. Társasház „Telkes Mária 
józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 28.359 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XIX. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIIL kerület, Leonardo da Vinci u. 48. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 48. Társasház „Telkes Mária 
józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatának támogatására 664.904 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XX. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 6. szám alatti Társasház támogatásáról



A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Légszesz utca 6. Társasház „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatának támogatására 597.904 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XXI. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Nap utca 9. szám alatti Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Nap utca 9. Társasház „ Telkes Mária józsefvárosi társasházi 
zöldítési és klímavédelmi program” felhívás tárgyában benyújtott pályázatának 
támogatására 105.600 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse, és a nyertes pályázóval a megállapodást kösse meg az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti támogatási szerződés minta szerint.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 25.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XXII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor Lakásfenntartó Szövetkezet „Telkes 
Mária józsefvárosi társasházi zöldítési és klímavédelmi program ” felhívás tárgyában 
benyújtott pályázatát nem támogatja.

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse.

Felelős: polgármester
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Határidő: 1. pont: 2022. június 20.
2. pont: 2022. július 1.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

XXIII. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvíselő-testülete Kerületfejlesztési, Környezet

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (VI. 20.) számú határozata
A Budapest VIII. kerület, Teleki László tér 4. Társasház támogatásáról

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság úgy dönt, hogy

1. a Budapest Vili, kerület Teleki László tér 4. Társasház „ Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöldítési és klímavédelmi program" felhívás tárgyában benyújtott 
pályázatát nem támogatja,

2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázót az 1. határozati pont szerinti döntésről 
értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont: 2022. június 20.

2. pont: 2022. július 1.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda.

Budapest, 2022. június 15.

„hí... ...........................
Szarvas Koppány Bendegúz 

elnök

készítette: Kerületgazdálkodási ügyosztály Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda 
vL

Leírta: dr. Petneházy Zsolt ügyintéző

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS: Z"' '

Jogi kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens

Törvényességpeluenőrzés:

Dr. TÓS^SILLA 

JEGYZŐ

Jóváhagyta:

s 4
Szarvas Koppány Bendegúz 

a Kerületfejlesztési, Környezet és Klíma védelmi
Bizottság elnöke
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3. számú melléklet Szerződés szám:........ .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (MINTA)

Amely létrejött

egyrészről Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó András polgármester
cégjegyzékszám/nyilvántart. szám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
bankszámlaszám: 11784009-15508009

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről Társasház/LakószÖvetkezet neve
Társasház/Lakószövetkezet címe
Társasház/Lakószövetkezet képviselője:
Képviselő adószáma: _____________________________
Képviselő Cégjegyzékszáma:
Társasház/Lakószövetkezet adószáma: 
Társasház/Lakószövetkezet
bankszámlaszáma 

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei
Ll. Felek rögzítik, hogy Támogató 2022. március 31. napján közzétette a Budapest 

Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzatának „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöld- és klímavédelmi program” című pályázati kiírását társasházak és 
lakásszövetkezetek részére. [87/2022. számú határozat a „Telkes Mária józsefvárosi 
társasházi zöld- és klímavédelmi program” pályázati kiírás elfogadásáról]. A pályázati 
kiírás elsődleges célja a társasházak zöldfelületek növelése.

1.2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott .......... napján
pályázatot nyújtott be, amelyet Támogató a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottsága a 
..................... számú határozatával vissza nem térítendő támogatásban részesített a 
pályázati felhívásban, a nyertes pályázatban (melyek akkor is a jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek a 
Szerződéshez csatolásra), továbbá jelen Támogatási szerződésben foglaltak szerint.

2. A Szerződés tárgya, a támogatás formája, összege, forrása

2.1. Jelen Szerződés tárgya a társasházak és lakásszövetkezet belső udvarának fejlesztése 
érdekében kiírt „Társasházi zöld- és klímavédelmi programok” című pályázati kiírása
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alapján, a Budapest ................. megnevezésű Társasház pályázati adatlapján és
mellékleteiben részletezett zöldfelület növelés/kerékpártároló kialakítása/esővíz- 
gyűjtés feltételeinek kialakítása elszámolható és számlával igazolt költségeinek a
2.6. pontban megjelölt előirányzatból vissza nem térítendő felhalmozási célú 
támogatás formájában történő utófinanszírozása.

2.2. A Támogató a nyertes pályázat megvalósítására összesen maximum.......... Ft (azaz 
bruttó ......... forint) összegű támogatást nyújt. A zöldfelületi növelés/
kerékpártároló kialakitása/esővízgyűjtés feltételeinek kialakítása megvalósításának 
elismerhető összköltsége, előzetes költségbecsléssel: ............ (ÁFÁ-val).
Amennyiben a pályázat megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott tényleges 
költségek meghaladják a pályázatban benyújtott költségvetés szerint tervezett 
költségeket, a Támogatott ebben az esetben is kizárólag a jelen pontban foglalt 
támogatási összegre jogosult

2.3. A Támogatott által biztosított önrész nagysága ........................ Ft, azaz
............................. forint.

2.4. Támogatott kijelenti és szavatolja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önerő 
rendelkezésére áll.

2.5. A támogatás formája: vissza nem térítendő felhalmozási célú támogatás, pályázaton 
elnyert támogatás, utófinanszírozás. A támogatás folyósítására csak a megvalósítást és 
ellenőrzést követően, (műszaki megvalósulás ellenőrzését szolgáló helyszíni 
jegyzőkönyv felvétele alapján fotókkal dokumentálva) jelen pályázati felhívásban 
támasztott feltételek és jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése esetén, 
egy összegben kerülhet sor.

2.6. A támogatás fedezete a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) sz. 
önkormányzati rendelet alapján, a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) sz. 
önkormányzati rendelet 9. melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között a 
Társasházak részére kiírandó klímavédelmi pályázatok” elnevezésű céltartalékon 
rendelkezésre áll. Támogató kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatározott támogatási 
összeg a rendelkezésére áll.

3. A támogatás felhasználásának szabályai
3.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen Szerződésben 

meghatározott célra használhatja fel. A támogatás felhasználása alatt a Társasház 
köteles a vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, valamint a jelen 
szerződésben foglaltak szerint eljárni. A Társasház képviseletében eljáró személy és a 
tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a jogtalanul vagy a Támogatási Szerződés 1. 
pontjában meghatározott céltól eltérően felhasznált támogatási összeget kötelesek 
visszafizetni egy összegben a Támogató erre irányuló írásbeli felszólításától számított 
15 munkanapon belül, amelyért egyetemlegesen kötelezhetők.

3.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy Támogató a támogatás átvételét követen 2 évig 
helyszíni ellenőrzést tarthat a Támogatottnál, amely során a pályázat céljának a 
megvalósulását ellenőrizheti.

3.3. A támogatás felhasználásának időtartama:
3.3.1. A támogatás kezdő időpontja: jelen szerződés hatályba lépésekor.
3.3.2. A támogatás felhasználásának, véghatárideje: hatályba lépését követően 12 

hónapon belül.
3.4. A támogatás felhasználásának időtartama indokolt esetben, kérelem alapján, további 6 

hónappal meghosszabbítható.
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3.5. A Társasház köteles jelen megállapodásban rögzítettek szerint a támogatás erejéig az 
1. pontban megnevezett fejlesztéseket, munkákat elvégezni, és az elvégzett 
munkálatokról legkésőbb a véghatáridőt követő 30 napon belül az elszámolást és 
számlákat benyújtani a Támogató részére.

3.6. Elszámolható az a számla, amelyen a teljesítés időpontja a 3.3. pontban megjelölt 
időpontok közé esik, és a kiállítás dátuma a teljesítés dátumát követő legfeljebb 30 
napon belüli.

3.7. Az elszámoláshoz mellékelni kell másolatban, és kérésre eredeti példányban is be kell 
mutatni a Társasház nevére szóló - a pályázati felhívás 3. pontjában megadottak 
szerinti elszámolható költségekre vonatkozó - számlát/számlákat. A Támogatott a 
felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles 
kézzel ráírni: "Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé 
...... Ft (azaz ........... forint) összegben elszámolva", valamint valamennyi 
számlát dátummal, pecséttel és cégszerű aláírással kell ellátnia.

3.8. A Támogató az elszámolás jóváhagyását követően, azaz a „Társasházi zöld- és 
klímavédelmi programok” pályázati kiírásban foglalt feltételek együttes teljesülésétől 
számított 15 munkanapon belül utalja a Támogatott 
................................................................ számú bankszámlájára.

3.9. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek 
meg:

a Támogató részéről: Név: dr. Petneházy Zsolt
Telefon: 06-1-459-2345

E-mail cím : petnehazyzs@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Név: ................................................................
Telefon: ................................................................

E-mail cím: ..................................... ..........................

4. A Támogató elállási és felmondási joga

4.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:
4.1.1. a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
4.1.2. a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot 
tett, vagy

4.2. a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának 
határidejét elmulasztotta vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt, a 
Támogató nem fogadta el.

5. Egyéb rendelkezések
5.1. A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával

5.1.1. nyilatkozik arról, hogy a pályázathoz benyújtott - a Támogatott létesítő 
okiratának egyszerű másolatában (alapító okirat, alapszabály, stb.), valamint a 
közös képviselő megválasztását tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvben - 
dokumentumokban, továbbá a jelen Szerződés megkötésének feltételeként
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jogszabály vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által benyújtott 
egyéb dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés 
aláírásának időpontjában változatlanul fennállnak;

5.1.2. nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

5.1.3. tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását a Támogató ellenőrizheti.

5.1.4. tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a 
támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási 
helyére vonatkozó adatok nyilvánosságra hozhatók.

5.2. A Támogatott 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak, amennyiben
5.2.1. a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés 

megkötésének feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, vagy

5.2.2. a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként 
jogszabály vagy a Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott 
nyilatkozatban, dokumentumban, a támogatás feltételeiben vagy a jelen 
szerződés teljesítésével összefüggő körülményben változás következik be.

5.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek Üzleti 
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a társasházakról szóló 2003. évi 
CXXXIII. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek az 
esetlegesen felmerülő vitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik.

Felek a jelen Szerződést annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá, melyből 
1 példány a Társasházat, 3 példány az Önkormányzatot illeti.

Jelen szerződés hatályba lépése mindkét fél általi aláírás napja. Amennyiben a Felek általi 
aláírás nem egy időpontban történik, úgy a későbbi aláírás napján lép hatályba a szerződés.

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

Támogató 
Pikó András 
polgármester 

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Támogatott

Budapest VIII. kerület 
..... ......... Társasház 

képviseletében



Fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet 9. 
melléklet Felhalmozási jellegű címzett tartalékok között a „Társasházak részére kiírandó 
klímavédelmi pályázatok” elnevezésű céltartalékon biztosított.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

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

Hőrich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

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

dr. Sajtos Csilla 
jegyző
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