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Tisztelt Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédelmi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
a 466/2021. (VII. 22.) határozatával elfogadta a Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv 
végrehajtásáról (a továbbiakban: Klímavédelmi Intézkedési Terv) szóló beszámolót, amelynek 
- többek között - része az emberi erővel hajtott közlekedési módok népszerűsítése és 
támogatása.
A Képviselő-testület 88/2022. (III. 28.) határozata alapján a „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” tárgyú pályázat került meghirdetésre a környezetbarát és környezettudatos 
közlekedés népszerűsítése érdekében a fiatal józsefvárosi diákok körében, kerékpár 
vásárlásának („A” modul) és biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy 
karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlásának („B” modul) támogatása céljából.

A pályázattal a kerületében élő, a pályázat benyújtásakor 14. életévét betöltött, de 25. életévét 
még be nem töltött diákokat kívánjuk támogatni, akik a pályázat benyújtását megelőzően 
legalább 12 hónapja folyamatosan Józsefváros közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, 
és közép-vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán aktív tanulói, illetve hallgatói 
jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázat költségvetési fedezete 5.000.000 Ft, amely az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) rendelet 5.1. melléklet 20810-es címen a „Józsefvárosi 
lakosok kerékpárvásárlásának támogatása” c. részelőirányzaton rendelkezésre áll.
Az első pályázati körben (lezárási ideje: 2022. április 30.) 575.000 Ft pályázati forrás került 
kifizetésre.

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.
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A pályázati kiírás szerint az igényelhető támogatási összeg nagysága pályázónként maximum 
50.000 Ft az „A” modul, és 25.000 Ft a „B” modul esetében.

„A” pályázat pontozási szempontok

Lakóhely - oktatási intézmény közötti 
távolság:

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

„B” pályázat pontozási szempontok

Lakóhely - oktatási intézmény közötti 
távolság:

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

Pályázóval egy hí 
eltartottak száma (pá

íztatásban élő 
yázóval együtt):

1 fő 1 pont
2 fő 2 pont
3 fö 3 pont
4fö 4 pont
5fó 5 pont

Pályázóval egy háztatásban élő
eltartottak száma (pá yázóval együtt):

1 fö 1 pont
2 fö 2 pont
3 fő 3 pont
4 fö 4 pont
5 fo 5 pont

A bizottság döntése alapján 
méltányosságból adható további pontok a 

_________ következők lehetnek:_________  
___________ szociális helyzet, _________ 
___________ egészségi állapot,___________  

egyéb a bizottság által elfogadott szempont

A bizottság döntése alapján 
méltányosságból adható további pontok 

_______ a következők lehetnek:_______  
______ szociális helyzet,__________  
_________ egészségi állapot,_________  
______ kerékpár életkora, ________  

egyéb a bizottság adtai elfogadott 
szempont

Pályázni a felhívásban megjelölt határidőben és módon, a pályázati adatlap kitöltésével, az 
előírt mellékletek csatolásával, valamint az arra jogosult általi aláírásával lehetett, a pályázat 
benyújtásának határideje 2022. szeptember 30-a volt.

Az pályázati felhívásra 23 személy nyújtott be pályázatot, amelyből 20 pályázat érvényes, és 3 
pályázat érvénytelen.

Az érvénytelenség okai pályázatonként a következők:
03 egy pályázó 2022. október 4-én töltötte be a 14. életévét, így nem felel meg a pályázati 

kiírás 2. pontjának, miszerint a pályázó a pályázat benyújtásakor a 14. életévét 
betöltötte;

es egy pályázónak 2022. október 18. óta van Józsefvárosban bejelentett lakóhelye, így nem 
felel meg a pályázati kiírás 2. pontjának, miszerint a pályázónak a pályázat benyújtását 
megelőzően legalább 12 hónapja folyamatosan Józsefváros közigazgatási területén 
bejelentett lakóhellyel kell rendelkezni;
egy pályázó 1997. február 11-én született, így nem felel meg a pályázati kiírás 2. 
pontjának, miszerint a pályázó a pályázat benyújtásakor a 25. életévét még nem töltötte 
be.
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A pályázók által igényelt támogatási összeg pályázatonként:

Pályázó neve Pályázat 
típusa

Pontok 
összesen Kért összeg Javasolt támogatási

Összeg Ft

A + B IMI® 50.000 + 25.000 75.000

U— A + B 5 50.000 + 25.000 75.000
r A+B 5 50.000 + 25.000 75.000

A 8 50.000 50.000
?_______ A 7 50.000 50.000

A 8 50.000 50.000
í — A+B 6 50.000 + 25.000 75.000

A + B 8 50.000 + 25.000 75.000
A + B ilBW 50.000 + 25.000 75.000

i A 5 50.000 50.000. A + B 8 50.000 + 25.000 75.000
A 4 50.000 50.000

A + B '7 50.000 + 25.000 75.000
A+B 6 50.000 + 25.000 75.000
A + B ' 7 50.000 + 25.000 75.000
A+B 3 50.000 + 25.000 75.000
A + B 6 50.000 + 25.000 75.000

i A + B 5 50.000 + 25.000 75.000
A 2 50.000 50.000

A + B 6 50.000 + 25.000 75.000
B W#SS1 25.000 25.000

A + B 7 50.000 + 25.000 75.000
■si 50.000 + 25:000 75.000

Összesen 1.525.000

Az érvényes pályázatok értékelése Összetett szempontrendszer szerint történik, melynek során 
a pályázati kiírásban feltüntetett szempontok kerülnek mérlegelésre.

A támogatható pályázatokra és a támogatási összegekre a következő javaslatot tesszük:

1. 75.000 Ft
2. 75.000 Ft
*». 50.000 Ft

50.000 Ft
5. 50.000 Ft
6. 75.000 Ft
7. 75.000 Ft
8. ' 75.000 Ft
9. 50.000 Ft
IC 75.000 Ft
11 ? 50.000 Ft

'12 ' - 75.000 Ft
13. 75.000 Ft
14 75.000 Ft
15 75.000 Ft
16. ” ' " 75.000 Ft
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Összesen:

75.000 Ft
25.000 Ft
75.000 Ft
75.000 Ft

1325.000 Ft

A jelen elöteijesztés tárgyát képező iratanyagok a Városüzemeltetési és Zöldprogram Irodán 
megtekinthetők.

II. A beterjesztés indoka
Az elöteijesztés tárgyában a javaslattétel a támogatandó pályázókra és a támogatási összegekre, 
valamint a döntés meghozatala a benyújtott pályázatok érvénytelenségéről a Bizottság 
hatáskörébe tartozik.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a benyújtott pályázatok tárgyában támogatási javaslatot tartalmazó döntés 
meghozatala.
A döntés többlet pénzügyi fedezet biztosítását nem igényli. A támogatás fedezete az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) rendelet 5.1. melléklet 20810- 
es címen „Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása” részelőirányzaton 
biztosított. A támogatásra javasolt pályázók által igényelt összeg összesen 1.325.000 Ft, mely 
összeg 20 pályázó között oszlik meg.

IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet 6.1.3. pontja szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és 
Klímavédelmi Bizottság dönt „a környezet-, és klimavédelemi 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 kéijük az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

I. Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete Kerületfejlesztési, Környezet**

és Klímavédelmi Bizottságának ......... /2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/599/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívására benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester A



Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának......... 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/923/2022. 
iktatási számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra : benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának ........ 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1020/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testulete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra _ benyújtott pályázata támogatására 50.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: KerületgazdálkQdási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának.........72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1021/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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



1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra benyújtott pályázata támogatására 50.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmí Bizottságának......... /2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1022/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testulete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra ! ■ benyújtott pályázata támogatására 50.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1025/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra 1 benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az elöteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának....... ../2022. (XI. 21.) határozata



A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1032/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1026/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képvíselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra í benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1044/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra i benyújtott pályázata támogatására 50.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
À döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda



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

és Klímavédelmi Bizottságának......... 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1043/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra 1 n benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az L)pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1071/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra i benyújtott pályázata támogatására 50.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős : polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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......... 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1086/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra ' benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.



Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1093/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra ] ' t benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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.........72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1094/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra - benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatóst nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21-, a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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 .......72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1107/2022, iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

c »



1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra — benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1108/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

i. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra i benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
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. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1109/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra i benyújtott pályázata támogatására
75.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának......... /2022. (XI. 21.) határozata



A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1202/2022. iktatási 
számú pályázó kerékpáros közlekedésének támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra s benyújtott pályázata támogatására 25.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának.......J2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1210/2022. iktatási 
számú pályázó támogatásáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra ~ benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2. felkéri a polgármestert az előteijesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának ......../2022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1209/2022. iktatási 
számú pályázó támogatásáról

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

1 . Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra benyújtott pályázata támogatására 75.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt;

2 ., felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. melléklete szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022, november 21., a 2.) pont esetében; 2022. december 19.



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......... 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/922/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásának elutasításáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiirt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra ; benyújtott pályázatát nem támogatja, mert nem
felel meg a pályázati kiírás 2. pontjának, miszerint a pályázó a pályázat benyújtásakor 
betöltötte a 14. életévét;

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

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.). pont esetében: 2022. december 19.
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......... 72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1110/2022. iktatási 
számú pályázat támogatásának elutasításáról

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

1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiirt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra l benyújtott pályázatát nem támogatja, mert nem
felel meg a pályázati kiírás 2. pontjának, miszerint pályázónak 12 hónapja van Józsefvárosban 
bejelentett lakóhelye.

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

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

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

és Klímavédelmi Bizottságának...... ...72022. (XI. 21.) határozata

A „Kerékpáros közlekedés támogatása” felhívásra benyújtott 16/1111/2022. iktatási 
számú pályázó kerékpáros közlekedésének támogatásának elutasításáról

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



1. Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt „Kerékpáros közlekedés 
támogatása” felhívásra . benyújtott pályázatát nem támogatja, mert nem
felel meg a pályázati kiírás 2. pontjának, miszerint a pályázó a pályázat benyújtásakor a 25. 
életévét még nem töltötte be;

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

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.) pont esetében 2022. november 21., a 2.) pont esetében: 2022. december 19.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály
Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda

Budapest, 2022. november

W tv
Szarvas Koppány Bendegúz 

KKKB elnök
Camara-Bereczki Ferenc Miklós 

KKKB alelnök



készítette: Kerületgazdálkodási ügyosztály - Városüzemeltetési és Zöldprogram Iroda
Leírta: dr. Petneházy Zsolt klíma és környezetvédelmi koordinátor
PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
Jogi kontroll: dr. Kiss Éva jogi referens

JÓVÁHAGYTA!.
;

Szarvas GUZ
a Kerületfejlesztési, Környezet és Klíma védelmi 

Bizottság elnöke
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2. sz. melléklet

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 Pályázó _____________________
Név: ■ ■ '■ '
születési név: ____________________________
születési hely, idő: ____________________________
anyja neve: ___ ________________________
állandó lakcím: .________________________
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma:  
adóazonosító jel: ____________________________
bankszámlaszám:

kiskorú Pályázó esetén Törvényes képviselő: 
Név: J
születési név: ____________________________
születési hely, idő: ____________________________
anyja neve:
állandó lakcím: .____________________________
adóazonosító jel: , 
bankszámlaszám: ____________________________

mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1. L Felek rögzítik, hogy Támogató 2022. január 04. napján közzétette Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzata „Kerékpáros közlekedés támogatása” című 2022. évi 
pályázati felhívását [88/2022. (III. 28.) határozat a „Kerékpáros közlekedés támogatása” 
című pályázati kiírás elfogadásáról.] A pályázati felhívás célja támogatás nyújtása a 
kerületben élő, 14 és 25 év közötti, közép-vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
aktív tanulói, illetve hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára, emberi erővel hajtott 
kerékpár vásárlásához (maximum bruttó 50.000 Ft értékben), illetve támogatás nyújtása 
biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges eszköz 

; vásárlása (maximum 25,000 Ft értékben).



1. 2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott 2022.
nyújtott be, amelyet Támogató . 
összegű, felhalmozási/működési

napján pályázatot 
.......................... Ft. (.......) határozatával

célú vissza nem térítendő támogatásban
részesített a pályázati felhívásban, a nyertes pályázatban, továbbá jelen Támogatási 
szerződésben foglaltak szerint.

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

2.1. Jelen Szerződés tárgya a „Kerékpáros közlekedés támogatása” pályázati felhívása alapján, 
a Támogatott számlával igazolt költségeinek a 2.5. pontban megjelölt előirányzatból vissza 
nem térítendő támogatás formájában történő utófinanszírozása.

2.2. Támogatott a fentebb említett összegre utólagosan, szabályszerűen, a döntés közlésétől 
számított 90 napon belül a Támogatott nevére kiállított számla benyújtása ellenében 
jogosult kifizetési igényét benyújtani.

2.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő felhalmozási/működési célú támogatás, 
pályázaton elnyert támogatás, utófinanszírozás. A támogatás folyósítására csak a jelen 
pályázati felhívásban támasztott feltételek és jelen szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesülése esetén, egy összegben kerülhet sor.

2.4. A támogatás fedezete az Ónkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) 
rendelet 5.1. melléklet 20810-es címen „Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának 
támogatása” elnevezésű részelőirányzaton biztosított.

3. A támogatás felhasználásának szabályai

3.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a számla benyújtásakor a Támogató a pályázati 
adatlapon szereplő adatokat ellenőrzi.

3.2. A támogatás felhasználásának időtartama:
3.2.1. A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2022. november 22.
3.2.2. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2023. március 31.

3.3. A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok 
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

3.4. A Támogató az elszámolás jóváhagyását követően, 15 munkanapon belül utalja a 
Támogatott...............................számú bankszámlájára.

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

a Támogató részéről: Név: dr. Petneházy Zsolt
Telefon: 06-1-459-2119

E-mail cím: petnehazyzs@jozsefvaros.hu

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

E-mail cím:
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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
4.1.3. a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának 

határidejét elmulasztotta vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt 
a Támogató nem fogadta el.

5. Adatvédelmi szabályok

5.1. A Felek kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXH. törvény („Infotv.”), valamint a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet 
(„GDPR”) rendelkezéseit.

5.2. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik a jelen szerződés alapján a másik fél rendelkezésére 
bocsátott személyes adatoknak a másik szerződő fél általi kezelését, amely célból és 
mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges. 
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, 
illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által 
védett érdekeit nem sértik.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával
6.1.1. nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
6.1.2. tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás 

rendeltetésszerű felhasználását a Támogató ellenőrizheti.
6.1.3. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok különösen a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvényben foglaltak az irányadók.
A szerződő felek a jelen megállapodást annak elolvasását követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag 4 egymással egyező példányban írták alá, melyből 3 példány a 
Támogatót, 1 példány a Támogatottat illeti meg.

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

Támogató 
Pikó András 
polgármester

Támogatott és Törvényes képviselő



Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat

képviseletében

Fedezet a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5.1. melléklet 
20810-es címen „Józsefvárosi lakosok kerékpárvásárlásának támogatása” elnevezésű 
részelőirányzaton biztosított.

Pénzügyileg ellcnjegyzem:

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

«•«««•••• •
Hőrich Szilvia 

gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

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

• «« « • •« •••• * »•*-«• »« •••••»«>« «« • « V
dr. Sajtos Csilla 

jegyző
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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
88 /2022. (11128) számú határozatával elfogadott 

„KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS TÁMOGATÁSA” 
című pályázati kiírása

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat KépviselÖ-testülete a 88/2022. (I1I28) 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 KépviselÖ-testülete által 9/2020. (1. 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 Vili, 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 Vili, 

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.



4. A pályázat tárgya:

4,1. „Almodul

-. emberi erővel hajtott kerékpár vásárlásához támogatás (maximum bruttó 

50000 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: , valamint a  

oldalakon és az infópontokon.

www.jozsefvaros.hu www.jozsefvarosujsag.hu

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 

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

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 Klímavédehni 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.

http://www.jozsefvaros.hu
http://www.jozsefvarosujsag.hu
mailto:zoldpalyazat@iozsefvaros.hu


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
10km +----------------   -5 pont

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

1 fő ------------------------------------------—-1 pont
2fö -------------------------------------------------2 pont
3 fő ----------------------------------------------3 pont
4fö _—---------------------------------------------4 pont
5 fö ---  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 fö ------------------------------------------------1 pont
2 fö ------------------------    2 pont
3 fö ---------------------------------------------- 3 pont
4 fö —----------------------------------------------- 4 pont
5 fö —---- -——----- ™—— ------ ——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, 
+361459 2552-es vagy a +36 20 373 9454-es telefonszámon, illetve a 
zoldpalvazat @ iozsefvaros.hu e-mail címen keresheti munkatársainkat.

Melléklet: Pályázati adatlap (nyilatkozatokkal)

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