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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

88/2022. (III.28.) számú határozatával elfogadott  

„KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS TÁMOGATÁSA” 

című pályázati kiírása 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2022. (III.28.) számú határozat 

alapján pályázatot ír ki Józsefváros 14 és 25 év közötti fiatal lakosai részére környezetbarát és 

környezettudatos közlekedés népszerűsítése érdekében kerékpár vásárlásának és biztonságos 

kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlásának 

támogatására. 

1. A pályázat célja: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 9/2020. (I. 30.) számú határozattal elfogadott 

Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv több pontjában megfogalmazott cél a kerékpáros 

közlekedése népszerűsítése, támogatása. 

Jelen pályázat célja a kerületben élő 14 és 25 év közötti  lakosok kerékpárvásárlásának 

támogatása („A” modul), és biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy 

karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlása („B” modul).  

 

2. A pályázók köre: 

Budapest VIII. kerületében élő, a pályázat benyújtásakor 14. életévét betöltött, továbbá 25. 

életévét még be nem töltött diákok, akik rendelkeznek: 

- a pályázat benyújtását megelőzően legalább 12 hónapja folyamatosan Budapest VIII. 

kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel és 

- közép-vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív tanulói, illetve hallgatói 

jogviszonnyal. (továbbiakban: „Pályázó”)  

 

3. A pályázat kerete:  

3.1. A pályázat megvalósítására elkülönített összeg: 5.000.000 Ft  

3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. 

3.3. A támogatás mértéke: Pályázónként maximum 50.000 Ft az „A” modul, és 

25.000 Ft a „B” modul esetében. 
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4. A pályázat tárgya: 

4.1. „A”modul 

− emberi erővel hajtott kerékpár vásárlásához támogatás (maximum bruttó 

50 000 Ft). 

4.2. „B”modul 

− biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges 

eszköz vásárlása (maximum 25.000 Ft)  

 

A Pályázó mindkét modulra egyidejűleg is pályázhat a pályázatában. 

5. Pályázati feltételek: 

 

Érvényesen pályázni  

- a 2. pontban (a pályázók köre) felsorolt kerületi lakosok esetében, 

- a pályázat részeként kitöltött és aláírt adatlapon, 

- a felsorolt kötelező mellékletek  

o érvényes személyi igazolvány másolata,  

o érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,  

o érvényes diákigazolvány vagy hallgatói jogviszony igazolás az oktatási 

intézmény pecsétjével ellátva  

megküldésével az alábbi határidők betartásával lehet.  

 

A Bizottság pozitív elbírálása esetén a támogatás feltétele, hogy az értesítést követően a 

Pályázó eredményesen vegyen részt az Önkormányzat által meghatározott, ingyenes közúti 

közlekedési elméleti, városi közlekedés gyakorlati és az elsősegély-nyújtási ismereteket 

nyújtó elméleti és gyakorlati képzéseken. 

 

6. Pályázatok benyújtásának határideje, helye és módja: 

6.1. Meghirdetés dátuma (legkésőbb): 2022.04.01. 

6.2. Pályázat leadási határideje: több fordulóban kerül meghirdetésre a pályázat: 

 - Első forduló: 2022.04.30. 

 - Második forduló: 2022. 09.30. 

 

A második forduló abban az esetben kerül meghirdetésre, ha az első fordulóban 

nyertes pályázatainak támogatási összege nem meríti ki a pályázati költségkeretet. 
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6.3. Meghirdetés módja: www.jozsefvaros.hu, valamint a www.jozsefvarosujsag.hu 

oldalakon és az infópontokon. 

6.4. Leadás módja:  

- a pályázatokat a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási 

Ügyosztályára (1082 Budapest, Baross u 63-67. III. em. 311.) személyesen vagy 

postai úton „Kerékpár pályázat” jeligére vagy 

- elektronikusan hitelesített módon, a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon a 

zoldpalyazat@jozsefvaros.hu e-mail címre lehet benyújtani. 

 

7. Hiánypótlás: 

Amennyiben a Pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, egyszeri alkalommal lehetősége van 

hiánypótlásra. 

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát 

követő 8 munkanapon belül hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre.  

A hiánypótlási felhívás teljesítésének határideje 5 munkanap. 

 

8. A pályázatok elbírálása: 

8.1.  A nem megfelelő módon kitöltött, vagy az 5.2. pontban megjelölt beadási határidőt 

követően beérkezett, a hiánypótlást követően is hiányos tartalommal, illetőleg nem a 

pályázati kiírásban pályázni jogosult által benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

8.2. A pályázatok a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság (a 

továbbiakban: Bizottság) döntési hatáskörében bírálja el a benyújtási határidő lejártát 

követő 45 napon belül. A támogatás megítéléséről vagy az elutasításról a pályázatot 

benyújtó a Bizottsági döntés meghozatalát követő 10 napon belül e-mailben értesítést 

kap. 

8.3. A nyertes pályázóval a támogatás elnyeréséről szóló döntést követő 45 napon belül 

támogatási szerződés kerül megkötésre. 

mailto:zoldpalyazat@jozsefvaros.hu
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8.4. „A” pályázat pontozási szempontok  

8.4.1. Lakóhely – oktatási intézmény közötti távolság:  

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. Pályázóval egy háztatásban élő eltartottak száma (pályázóval együtt): 

1 fő  ----------------------------------------------- 1 pont 

2 fő   ----------------------------------------------- 2 pont 

3 fő  ----------------------------------------------- 3 pont  

4 fő  ----------------------------------------------- 4 pont  

5 fő  ----------------------------------------------- 5 pont 

 

8.4.3. Méltányosságból adható további pontok 

A bizottság döntése alapján a következők lehetnek: 

- szociális helyzet,  

- egészségi állapot, 

- egyéb a bizottság által elfogadott szempont. 

 

8.5. „B” pályázat pontozási szempontok  

8.5.1. Lakóhely - oktatási intézmény közötti távolság  

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 

 

8.5.2. Pályázóval egy háztatásban élő eltartottak száma (pályázóval együtt) 

1 fő  ----------------------------------------------- 1 pont 

2 fő   ----------------------------------------------- 2 pont 

3 fő  ----------------------------------------------- 3 pont  

4 fő  ----------------------------------------------- 4 pont  

5 fő  ----------------------------------------------- 5 pont 
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8.5.3. Méltányosságból adható további pontok 

A bizottság döntése alapján a következők lehetnek: 

- szociális helyzet,  

- egészségügyi állapot,  

- kerékpár életkora, 

- egyéb a bizottság által elfogadott szempont. 

 

9. Elszámolás 

A pályázat utólagos finanszírozású, a támogatás kifizetése a döntésről a nyertes 

pályázóval való közlésétől számított 90 napon belül, az utólagosan bemutatott (eredeti, 

saját névre kiállított) számla ellenében történik.  

A számla benyújtásakor az Önkormányzat a pályázati adatlapon megadott adatokat 

ellenőrzi. 

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdéseikkel a +36 1 459 2576-os vagy 

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

keresheti munkatársainkat. 

 

 

Melléklet: Pályázati adatlap (nyilatkozatokkal) 

 

Budapest, 2022. március 31.  

 

Pikó András 

polgármester 

mailto:zoldpalyazat@jozsefvaros.hu

