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A döntésre az SZISISZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület
Az SZNISZ szerint véleményezi:
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

X

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

-

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

-

Városüzemeltetési Bizottság

-

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság

X

Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kerületfejlesztési, Környezet- es Klímavédelmi
Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
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Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület 466/2021. (VII.22.) számú határozatával elfogadta a beszámolót a
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról (továbbiakban: Klímavédelmi
Intézkedési Terv), amely beszámoló 5. pontjában („Tedd le a kocsit") szerepel a következő
cél: „A „ Tedd le a kocsit" programban újabb pályázati kiírásra fog sor kerülni. A második
kör fogja biztosítani, hogy a pályázatra elkülönített összeg kiosztásra kerülhessen az
érvényesen pályázók között."
A pályázat első körében összesen 10 érvényes pályázat érkezett, melyből hárman kaptak
támogatást szabadon választott nem belső égésű motorral hajtott eszköz vásárlására, négyen
pedig éves időtartamú BKK bérlet vásárlására, így összesen bruttó 562 000 Ft támogatás
odaítéléséről döntött a Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva (245/2021 (V1.06) számú PM
döntés) a polgán-nester.
A pályázatban résztvevő munkavállalók vállalják, hogy gépjármű helyett közösségi
közlekedéssel vagy egyéb környezetkímélő módon járnak be a munkahelyükre. A pályázat
részletei az előterjesztéshez csatolt pályázati kiírás (1. sz. melléklet), valamint annak
mellékleteiben találhatóak.
II. A beterjesztés indoka
Az előterjesztés tárgyában, a pályázat kiírásával kapcsolatban döntés meghozatala szükséges,
melynek meghozatala a Képviselő-testület hatásköre.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja a saját gépjárművel rendelkező munkavállalók munkába járásának „zöldebbététele úgy, hogy a pályázók vállalják, hogy gépjármű helyett közösségi közlekedéssel vagy
egyéb környezetkímélő eszközzel járnak be a munkahelyükre, illetve további célja, hogy a
kerékpárral közlekedőket támogassa abban, hogy csökkenjenek a költségeik.
A költségvetési fedezet az első pályázati kört követően bruttó 541.000 Ft összegben áll
rendelkezésre a 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (11.25) önkormányzati rendeletben, a
20810-04 címen. Ezt a forrást növeli a képviselő-testület 467/2021. (V11.22.) számú
határozata alapján erre a célra biztosított, további 600.000 Ft előirányzat, melynek
átcsoportosítására a döntés értelmében a pályázatok elbírálását követően kerülhet sor.
Mindezeknek megfelelően a „Tedd le a kocsit" pályázat 2021. évi kiírására mindösszesen
1.141.000 Ft áll rendelkezésre.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület a 466/2021. (V11.22.) számú határozattal megismerte és elfogadta a
előterjesztés mellékletét képező felülvizsgált Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési tervről
készült beszámolót. A Beszámoló 5. pontja szerint a „Tedd le a kocsit" programban újabb
pályázati kiírásra fog sor kerülni. A második kör fogja biztosítani, hogy a pályázatra
elkülönített összeg kiosztásra kerülhessen az érvényesen pályázók között.
A Képviselő-testület 467/2021. (VII.22.) számú határozatával biztosította a pályázat
forrásigényét.

Az SZMSZ 7. melléklet 6.3.1. pontja szerint a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi
Bizottság véleményezi a „környezet-, klíma - és természetvédelmi, valamint
akadálymentességi szempontból a beruházásokat".
Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pályázati kiírás

Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021. (IX.23.) számút
határozata
"Tedd le a kocsit!" program 2021. évi pályázatának kiírásáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. elfogadja az előterjesztés mellékletét képező „Tedd le a kocsit!" című pályázati kiírást
illetve annak mellékleteit.
2. a kiírás mellékleteként elfogadott felhívást megküldi az önkormányzat költségvetési
szervei és a JGK Zrt., JKN Zrt. és a Rév8 Zrt. vezetőinek azzal, hogy azt kihirdetik a
helyben szokásos módon.
3. a határozat 1. pontja szerinti pályázati kiírás mellékletét képző pályázati felhívást
megjelenteti a Józsefváros újságban (online felületén), a www.jozsefvaros.hu oldalon
és az önkormányzat hirdetőtábláján.
Felelős: Polgármester
Határidők:
I. pont tekintetében: 2021. szeptember 23.
2. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő 5 napon belül
3. pont tekintetében: a pályázati kiírás elfogadását követő 5 napon belül

A
döntés végrehajtását
Kerületgazdálkodási Iroda.

végző

szervezeti

egység:

Gazdálkodási

Ügyosztály

Budapest, 2021. szeptember 14.
Dr. Erőss Gábor
alpolgármester
Törvényességi ellenőrzés:

os Csilla
jeg ző

1.sz. melléklet:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
„TEDD LE A KOCSIT!"
című pályázati kiírása
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a

/2021. (IX.23.) számú

Képviselő-testületi határozat alapján pályázatot ír ki az önkormányzat költségvetési
szerveinek köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8
Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai részére a munkába járás környezetbarát és
környezettudatos elősegítésére.
1.

A 'pályázat célja:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 9/2020. (1.30.) számú határozattal elfogadott
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv 1.3 pontjában megfogalmazott cél elősegítése,
a saját gépjárművel rendelkező munkavállalók munkába járásának „zöldebbé" tétele úgy,
bogy

a pályázók vállalják, gépjármű helyett közösségi közlekedéssel vagy egyéb

környezetkímélő eszközzel járnak be a munkahelyükre („A" pályázat), illetve további célja,
hogy a korábban már kerékpáros közlekedésre váltókat ösztönözze a biztonságos kerékpáros
közlekedésre („B" pályázat).
A pályázat első köre sikeresen lezajlott, jelen pályázati kiírással a pályázat második köre kerül
meghirdetésre, melyben a pályázok két kategóriában („A"- „B") pályázhatnak.
2.

A pályázók köre:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói
és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8 Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai, akik
munkába saját tulajdonú (vagy üzembentartó) gépjárművel, illetve kerékpárral járnak.

3.

A pályázat tárgya:
3.1. „A"pályázat
— Éves bérlet tömegközlekedéshez (BKK; MÁV; Volán; stb.) (maximum bruttó
70 000 Ft)

-

Közösségi mikromobilitási járműmegosztó rendszerekhez bérlet (pl. BUBI)
(maximum bruttó 50 000 Ft)

-

Mikromobilitási (nem belsőégésű motorral hajtott) környezetkímélő, munkába
járáshoz használható eszköz — például emberi erővel hajtott roller, elektromos
roller, segway, kerékpár, stb. — vásárlásához támogatás (maximum bruttó 70 000
Ft).

3.2. „B"pályázat
—

Egy alkalmas kerékpárszerviz és/vagy biztonságos kerékpáros közlekedést
kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlása (maximum 30 000 Ft)
— a fentiektől különböző eljárás alapján és attól elkülönített forrásrészből.

4. Pályázati feltételek:
Érvényes pályázni a 2-es pontban (A pályázók köre) felsorolt munkavállalók esetében a
pályázat részeként kitöltött és aláírt adatlapon, az alábbi határidők betartásával lehet.
5. Pályázatok benyújtásának határideje, helve és módja:
5.1. Meghirdetés dátuma: 2021.10.01.
5.2. Pályázat leadási határideje: 2021.10.21.
5.3. Meghirdetés módja: helyben szokásos módon
5.4. Leadás módja: A pályázatokat elektronikus úton a hiánytalanul kitöltött pályázati
adatlapon lehet benyújtani a teddleakocsitgjozsefvaros.hu- email címre.

A nem megfelelő módon kitöltött, vagy a pályázati határidőt követően, illetőleg nem a
pályázati kiírásban pályázni jogosult által benyújtott pályázatok érvénytelenek.
Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdéseikkel a teddleakocsit(iijozsavaros.hu email címen és a +36 1 459 2576-os telefonszámon keresheti munkatársainkat.

6. A pályázatok elbírálása:
6.1. A

pályázatok a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság (a

továbbiakban: Bizottság) döntési hatáskörében kerülnek elbírálásra a benyújtási
határidő lejártát követő 45 napon belül. A támogatás megítéléséről a pályázatot

benyújtó a Bizottsági döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül e-mailben
értesítést kap.

6.2. „AT pályázat pontozási szempontok
6.2.1. Lakóhely - Munkahely közötti távolság
0-1,9 km
2-3,9 km
4-5,9 km
6-9,9km
10 km +

1
2
3
4
5

pont
pont
pont
pont
pont

6.2.2. Becsült utazási idő, megpályázott kategória eszközeivel
0-19 perc
20-39 perc
40- 59 perc
1 óra +

1
2
3
4

pont
pont
pont
pont

6.2.3. Pályázó által gondozottak* száma (*gondozottak alatt, jelen pályázat 14 év
alatti gyermekeket, illetve idős és/vagy beteg ellátásra szoruló rokonokat ért):
1
2
3
4
5

fő
fő
fő
fő
fő

1
2
3
4
5

pont
pont
pont
pont
pont

Személygépjármű 1 vagy 2 fővel
5
Személygépjármű 3 vagy több fővel
4
Tömegközlekedés
3
Kerékpár vagy egyéb mikromobilitási eszköz 2
Gyalog
1

pont
pont
pont
pont
pont

6.2.4. Jelenlegi közlekedési forma.

6.2.5. Méltányosságból adható további pontok
A bizottság döntése alapján,
szociális helyzet,
OE. egészségügyi állapot,
2020-as évben leadott érvényes, de nem győztes pályázatok
jelenleg használt személygépjármű környezetvédelmi besorolása
egyéb a bizottság által elfogadott szempont.

6.3. "B" pályázat pontozási szempontok
6.3.1. Lakóhely - Munkahely közötti távolság

0-1,9 km
2-3,9 km
4-5,9 km
6-9,9 km
10km+
6.3.2. Kerékpár életkora
0-2 év
2-4 év
4-6 év
6-10 év
10év+

1
2
3
4
5

pont
pont
pont
pont
pont

1
2
3
4
5

pont
pont
pont
pont
pont

6.3.3. Méltányosságból adható további pontok
A bizottság döntése alapján,
szociális helyzet,
egészségügyi állapot,
egyéb a bizottság által elfogadott szempont.

6.4. A pályázat elbírálásánál előnyt elvez az emberi erővel hajtott közlekedési eszközre
leadott pályázat, vagy a tömegközlekedési eszközre váltott bérletre leadott pályázat,
szemben a kisteljesítményű elektromos akkumulátorral működtetett eszközre leadott
pályázatokkal szemben.

7.

Elszámolás

A

pályázat utólagos finanszírozású, a támogatás kifizetése a döntésről a nyertes

pályázóval való közlésétől számított 60 napon belül, az utólagosan bemutatott (eredeti,
saját névre kiállított) számla ellenében történik.

A számla benyújtásakor az Önkormányzat a pályázati adatlapon megadott adatokat
ellenőrzi. Az „A" pályázat esetén ezzel egyidejűleg a nyertesnek be kell mutatni a
gépjármű forgalmi

engedélyét

is (amennyiben a munkába járás módjának

személygépjárművel való közlekedést jelölte be).

A pályázat kiírója a pályázati támogatás átvételét követő 1 éven belül szúrópróbaszerűen
helyszíni ellenőrzést tarthat, amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.
Ha az ellenőrzés során, vagy egyéb módon a kiíró tudomására jut, hogy nem a kiírás

szerint lett felhasználva az elnyert pályázati forrás, a kiíró írásbeli felhívásának átvételétől
számított 30 munkanapon belül vissza kell fizetni a kiln') számára a pályázaton
támogatásként elnyert és kifizeteti teljes összeget.
Mellékletek:

1. 1/1. sz. melléklet: Pályázati felhívás
2. 1/2.sz. melléklet: „A" pályázati adatlap
3. 1/3 sz. melléklet „B" pályázati adatlap
4. 1/4. sz. melléklet. Támogatási szerződés

Budapest, 2021. szeptember

1/1. sz. melléklet

„TEDD LE A KOCSIT!"
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2021
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
„TEDD LE A KOCSIT!"
című pályázati felhívása

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a

/2021. (IX.23.) számú

Képviselő-testületi határozat alapján pályázatot ír ki az önkormányzat költségvetési
szerveinek köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói és a JGK Zrt., JICN Zrt. és RÉV8
Zrt. által munkaviszonyban álló alkalmazottai részére a munkába járás környezetbarát és
környezettudatos elősegítésére.
1.

A pályázat eelia:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által 9/2020. (1.30.) számú határozattal elfogadott
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv 1.3 pontjában megfogalmazott al elősegítése, a
saját gépjárművel rendelkező munkavállalók munkába járásának „zöldebbé" tétele, úgy hogy
a pályázók vállalják gépjármű helyett közösségi közlekedéssel vagy egyéb környezetkímélő
eszközzel járnak be a munkahelyükre.
A pályázat első köre sikeresen lezajlott, jelen pályázati felhívással a pályázat második köre
kerül meghirdetésre, melyben a pályázok két kategóriában („A"-„B") pályázhatnak.

2.

A pályázók köre:

Az önkormányzat költségvetési szerveinek a köztisztviselői, közalkalmazottai, munkavállalói
és a JGK Zrt., JKN Zrt. és RÉV8 Zrt. által munkaviszonyban alto alkalmazottai, akik
munkába saját tulajdonú (vagy üzembentartó) gépjárművel, illetve kerékpárral járnak.

3.

A pályázat tárgya:
3.1. „A"pályázat
— Éves bérlet tömegközlekedéshez (BKK; MÁV; Volán) - (maximum bruttó 70 000
Ft)

1/1. sz. melléklet

"TEDD LE A KOCSIT!"
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2021
Közösségi mikromobilitási járműmegosztó rendszerekhez bérlet (pl.: BUBI
(maximum bruttó 50 000 Ft)
— Mikromobilitási eszköz (nem belsőégésű motorral hajtott) környezetkímélő,
munkába járáshoz használható eszköz — például emberi erővel hajtott roller,
elektromos roller, segway, kerékpár, stb. — vásárlásához (maximum bruttó 70 000
Ft)
3.2. „B"pályázat
— Egy alkalmas kerékpárszerviz és/vagy biztonságos kerékpáros közlekedést kiegészítő
vagy karbantartáshoz szükséges eszköz vásárlása (maximum bruttó 30 000 Ft) — a
fentiektől különböző eljárás alapján és attól elkülönített forrásrészből.

4.

Pályázatok benyújtásának határideje, helve és
Kitöltött és aláírt pályázati adatlappal. Az adatlapok elérhetőek a www.jozsefvaros.hu
honlapon.
4.1. Leadási határidő: 2021.10.21.
4.2. Leadás módja: Elektronikus úton a teddleakocsit@jozsefvaros.hu e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatos további felmerülő kérdéseikkel a teddleakocsitejozsefvaros.hu email címen és a +36 1 459 2576-os telefonszámon keresheti munkatársainkat.

1/2. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
„TEDD LE A KOCSIT!"
„A" pályázat
Érkezett
Sorszám

„TEDD LE A KOCSIT!" pályázók részére:

1. Pályázó személyes adatai:

1.1. Neve:
1.2. Lakcíme:
1.3. E-mail címe:
1.4. Telefonszáma:
2. Pályázat tárgya:
(Aláhúzással jelölje meg a pályázni kívánt kategóriát, és a hozzá tartozó adatokat töltse ki.)

2.1. Új eszköz beszerzése
2.1.1. Eszköz típusa:
2.1.2. Eszköz megnevezése:
2.1.3. Eszköz beszerzési ára.

2.2. Éves milcromobilitási eszköz bérlet
2.2.1. Szolgáltató megnevezése:
2.2.2. Szolgáltatás eves előfizetésének költsége (bruttó Ft).
2.3. Éves bérlet tömegközlekedési szolgáltatásra
2.3.1. Szolgáltató megnevezése:
2.3.2. Éves bérlet ára (bruttó Ft).

hilyúzó ahiírhsa
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3. Pályázat elbírálásához szükséges adatok
3.1. Lakóhely- munkahely közötti távolság (közúton)
3.1.1.

Pályázó lakóhelye:

3.1.2.

Pályázó munkavégzésnek helyszíne:

3.1.3.

Lakóhely-munkahely közötti távolság (közúton km):

3.2. Beesült utazási idő, a megpályázott kategória eszközeivel.
3.3. Pályázó által gondozottak* száma (*gondozottak alatt, jelen pályázat 14 év alatti
gyermekeket, illetve idős és/vagy beteg ellátásra szoruló rokonokat ért):
3.4. Jelenlegi közlekedési forma: (egy héten (5 munkanap) hány alkalommal használja
felsorolt közlekedési formákat)

3.4.1.

Személygépjármű összesen 2 utassal:

3.4.2.

Személygépjármű 3 vagy több utassal:

3.4.3.

Tömegközlekedés:

3.4.4.

Kerékpár vagy egyéb mikromobilitási eszköz:

3.4.5.

Gyalog:

3.5. Gépjármű adatai (amennyiben legalább heti 1 alkalommal, személygépjárművel jár
munkába):

3.5.1.

Márka, modell:

3.5.2.

Gyártási év:

3.5.3.

Forgalmi rendszám:

3.5.4.

Környezetvédelmi besorolás.

3.5.5.

Tulajdonos vagy üzemben tartó:

Púlvázó 1 III-áI
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3.6. Rövid bemutatkozás a bíráló bizottságnak (egyéb méltányolható körülmények
ismertetése)

Pályázó aláírása
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4.

Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően a megnyert támogatást a pályázati kiírásban
foglaltakat szerint költöm el és a pályázati kiírás céljait magaménak ismerem el, az abban
foglaltak szerint járok el.
(Pályázó aláírása)
Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően benzin hozzájándást nem igényelek, valamint a
már meglévőt lemondom. Továbbá nem igényelek parkolási kedvezményt, valamint a már
meglévőt lemondom.
(Pályázó aláírása)
Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatosan
hozzájárulásomat adom az abban foglalt személyes adataimnak kizárólag a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázati eljárásban résztvevők számára.

(Pályázó aláírása)
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat a pályázat elnyerését követően megküldje a vonatkozó
nyilatkozatokat a munkahelyre.

(Pályázó aláírása)
Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a nyertes pályázók között a pályázat lezárultát
követően 1 évig szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzést tarthat a nyertes munkahelyén,
telephelyén amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.

(Pályázó aláírása)

Pályázó aláírása
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.

(Pályázó aláírása)
Kelt: Budapest, 2021.

(Pályázó aláírása)

Pályázó aláírása
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Pályázat értékelése*
Pályázat sorszáma
*Bíráló Bizottság tölti ki!
Lakóhely munkahely távolság

Jelenlegi közlekedési forma

Becsült utazási idő

Méltányosság

Gondozottak száma
Összesen

ts76
Pályúzó aláírás.a
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Érkezett
Sorszám

„TEDD LE A KOCSIT!" pályázók részére:

1. Pályázó személyes adatai:
1.1. Neve:
1.2. Lakcíme:
1.3. E-mail címe:
1.4. Telefonszáma:
2. Pályázat tárgya
Egyszeri kerékpárszerviz a munkába járáshoz használt eszközre és/vagy biztonságos
kerékpáros közlekedést kiegészítő vagy karbantartáshoz szükséges eszközök (pl. lámpa,
bukósisak, védőfelszerelés, pumpa stb.) vásárlására maximum 30 000 Ft.
3. Pályázat elbírálásához szükséges adatok
3.1. Lakóhely- munkahely közötti távolság (közúton)
3.1.1.

Pályázó lakóhelye:

3.1.2.

Pályázó munkavégzésnek helyszíne:

3.1.3.

Lakóhely-munkahely közötti távolság (kerékpárúton km):

3.2. Kerékpár életkora
3.3. Rövid bemutatkozás a bíráló bizottságnak (egyéb méltányolható körülmények
ismertetése)

Pál' áió alAinisa
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Nyilatkozatok:
4. Nyilatkozatok:
Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően a megnyert támogatást a pályázati kiírásban
foglaltakat szerint költöm el és a pályázati kiírás céljait magaménak ismerem el, az abban
foglaltak szerint járok el.
(Pályázó aláírása)
Kijelentem, hogy a nyertes pályázatot követően benzin hozzájárulást nem igényelek, valamint a
már meglévőt lemondom. Továbbá nem igényelek parkolási kedvezményt, valamint a már
meglévőt lemondom.
(Pályázó aláírása)
Kijelentem továbbá, hogy a benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatosan
hozzájárulásomat adom az abban foglalt személyes adataimnak kizárólag a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázati eljárásban résztvevők számára.

(Pályázó aláírása)
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat a pályázat elnyerését követően megküldje a vonatkozó
nyilatkozatokat a munkahelyre.

(Pályázó aláírása)
Tudomásul veszem, hogy a pályázat kiírója a nyertes pályázók között a pályázat lezárultát
követően 1 évig szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzést tarthat a nyertes munkahelyén,
telephelyén amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.

(Pályázó aláírása)

Pälyäzó a

ct.
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Tudomásul veszem, hogy nyertes pályázat esetén, a pályázat kiírója által — biztonságos városi
kerékpározás, kerékpár-karbantartás témában szervezett - a pályázat lezárultát követő 1 éven
belül szervezett oktatáson a részvételem kötelező.

(Pályázó aláírása)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.

(Pályázó aláírása)
Kelt: Budapest, 2021.

(Pályázó aláírása)

Pályázó aláírása
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Pályázat értékelése*
Pályázat sorszáma:
*Bíráló Bizottság tölti ki!

Lakóhely munkahely távolság

Méltányosság

Kerékpár életkora

Összesen

Pályázó aláírása
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TÁMOGATÁSI SZERZŐ DÉS
Amely létrejött
egyrészről

Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
képviselő: Pikó Andras 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

név:
születési név:
születési hely, idő:
anyja neve:
állandó lakcím:
személyazonosító igazolvány száma:
lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány száma:
adóazonosító jel:
bankszámlaszám:
mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott),

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: •

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

1.1. Felek rögzítik, hogy Támogató 2021.
án közzétette Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefvárosi Önkormányzata "Tedd le a kocsit!" programjának 2021. évi pályázati
felhívását [
/2021. (IX.23). számú határozat a "Tedd le a kocsit!" pályázati kiírás
elfogadásáról]. A pályázati felhívás elsődleges célja a saját gépjárművel rendelkező
munkavállalók munkába járásának „zöldebbé" tétele úgy, hogy a pályázók vállalják, hogy
gépjármű helyett közösségi közlekedéssel vagy egyéb környezetkímélő eszközzel járnak be a
munkahelyükre.

1.2. Felek rögzítik, hogy a pályázati felhívásra a Támogatott
-en pályázatot nyújtott be,
amelyet Támogató a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
/2021. ( ..) számú határozatával „
vissza nem
térítendő támogatásban részesített a pályázati felhívásban, a nyertes pályázatban, továbbá
jelen Támogatási szerződésben foglaltak szerint.

1/4
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2. A Szerződés tárgya, a támogatás formája, összege, forrása

2.1. Jelen Szerződés tárgya a "Tedd lea kocsit!" pályázati felhívása alapján, Támogatott számlával
pontban megjelölt előirányzatból vissza nem
igazolt költségeinek a
2.5.
térítendő
célú támogatás formájában történő utófinanszírozása.
/2021. (....) számú határozata alapján a „Tedd le a
2.2. A Képviselő-testület
" kategóriában
kocsit!" című pályázaton elnyert "
célú, vissza nem térítendő támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2.3. Támogatott a fentebb említett összegre utólagosan, szabályszerűen, a Támogatott nevére a
döntés közlésétől számított 60 napon belül kiállított számla benyújtása ellenében jogosult.

célú támogatás, pályázaton elnyert
2.4. A támogatás formája: vissza nem térítendő
támogatás, utófinanszírozás. A támogatás folyósítására csak a jelen pályázati felhívásban
támasztott feltételek és jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése esetén, egy
összegben kerülhet sor.
2.5. A támogatás fedezete: a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021.
évi költségvetésről szóló 5/2021. (11.25.) önkormányzati rendelet 20810-04-es jogcímen
biztosított.
3. A támogatás felhasználásának szabályai

3.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy munkába járásra nem használja a személygépjárművét a
számla benyújtásától számított egy évig, erre a célra a támogatásból vásárolt
használja a számla benyújtásától számított 1 évig.
3.2. Támogatott kijelenti, hogy a számla benyújtását követően munkáltatójától üzemanyag
hozzájárulást nem igényel, valamint a már meglévőt a számla benyújtását követően 3
munkanapon belül lemondja, továbbá nem igényel parkolási kedvezményt, valamint a mär
meglévőt 3 munkanapon belül szintén lemondja.
3.3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató számla benyújtását követő 1 even belül
szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzést tarthat a Támogatott munkahelyén, telephelyén,
amely során a pályázat céljának megvalósulását ellenőrizheti.
3.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy ha az ellenőrzés során, vagy egyéb módon a Támogató
tudomására jut, hogy a Támogatott nem a kiírás szerint használja fel az elnyert pályázati
forrást, a kiíró írásbeli felhivásának átvételétől számított 30 munkanapon belül egy összegben
vissza kell fizetnie a felhívásban szereplő bankszámlaszámra a pályázaton támogatásként
elnyert és kifizetett teljes összeget.
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3.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a számla benyújtásakor a Támogató a pályázati adatlapon
szereplő adatokat ellenőrzi, ezért a számla benyújtásakor a Támogatott a pályázatában
szereplő gépjármű forgalmi engedélyét köteles bemutatni.
3.6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás igénybevételére jogosító jogviszony
megszűnése esetén, a támogatás összegének részarányosan megállapított összegét vissza kell
fizetni a támogató számára.
3.7. A támogatás felhasználásának időtartama:
3.7.1. A támogatás felhasználásának, kezdő időpontja:
3.7.2. A támogatás felhasználásának, véghatárideje:
3.8. A felhasználást dokumentáló számlák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjának a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.
3.9. A Támogató az elszámolás jóváhagyását követően, am a „Tedd le kocsit!" pályázati
kiírásban foglalt feltételek együttes teljesülésétől számított 15 munkanapon belül utalja a
számú bankszámlájára.
Támogatott
3.10.
meg:

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek

a Támogató részéről:

Név:
Telefon:
E-mail cím:

a Támogatott részéről:

Név:
Telefon:
E-mail cím:

4. A Támogató elállási és felmondási joga

•

A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú
felmondására jogosult, ha:
4.1. a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
4.2. a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
4.3. a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott elszámolás benyújtásának határidejét
elmulasztotta vagy az elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem
fogadta el.
5.

Egyéb rendelkezések
A Támogatott a jelen Szerződés aláírásával

5.1. nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljes körűek, valódiak és hitelesek;
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5.2. tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a Támogató ellenőrizheti.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban 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, 2021.

Támogató
Pikó András
polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

Fedezet a 20810-04-es jogcímén biztosított.
Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2021

Előrich Szilvia
Gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem.
Budapest, 2021

dr. Sajtos Csilla
jegyző
nevében és megbízásából
dr. Kerekes Ferenc
Jogi Iroda
irodavezető

2021

Támogatott

