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Meghívó szerinti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Cím: Javaslat pá'lyázat kiíľásáľa táľsasházak belső udvaľának megújítására
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté polgármester
A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|1. július 21.
A határozat elfo gadásáh oz egy szeru szótöbbség sziikséges
Azelőtetjesztést előzetesen tárgyaIta:Yárosgazđálkodási és PénzügyíBizottság
Az el őterj e sztés ké s zít oj e : G azdálko dási IJ gy o sná|y
Az előterjesztés leíľója: Dengel Zoltánné
Melléklet: 1 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Az onkorményzat a Coľvin-kaz felÍljításakoľ 2000 m2 30x30x6 cm beton térbuľkoló
elemeket felszedett.
A térburkoló elemek a Vajdahunyad u. 25. szám alatt keľültek deponálásľa. A térbuľkoló
elemek kiválóan alkalmasak udvarok feItĄításźr a.

A Kisfalu kft. _ a paľkfenntartő vá||alkozással együttműköđve _ felajanlott 20 ďb facsemetét a
tfusasházakrészére.
Javaslom, hogy páIyázat keľüljĺin kiírásra térsashźnak belső udvaľának közösségi
megÍĄítására.
Mellékelem a páIy ázati felhívás tęw ęzetét.

Mindezeka|apjánkéremaza|ábbihatźľozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat:

Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

1. Táľsasházak részére páIyźzatot íľ ki a tźrsasházak belső udvarának közösségi megújítása
céljából. A pźiyazat keretében térítésmentesen biztosít 2000 m2 másodbeépítésű téľbuľkoló
elemeket és 20 db facsemetét.
2. A pá|yázatokat a Társashází Pá|yźzatokat Elbíráló Munkacsopoľt bírálj a eI, a nyeľtes
pá|yźnők tészéte a buľkoló elemek, facsemeték átadtstú, a beépítés ellenőrzését a Kisfalu Kft
bonyolítja le.
3. Elfogadj aaz e|óterjesztés 1. számu mellékletét képezőPá|yźzati felhívást.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Ptt|yźzati felhívás megjelentetéséről a
Józsefuaros újságban és a honlapon.

Határidő: azoltna|
Felelős: 1-4 pont Polgármester

3 pont: Társasház PáIyázatokat Elbíľáló Munkacsoport elnöke, Kisfalu Kft
ugyvezetőj 

G*ĺ- / rł"Budapest,z}Il.július 7. 
Tisztelettell ć?u Ĺ v /

Dľ. Kocsis Máté
poIgármester

Töľvénye s s é gi s zempontb ól ellenőrizte :
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P á|y ázat- fel h ívás tá rsas házak részére

1. A pá|yázat céIja

Budapest Főváros Vlll. kerÜlet Józsefuárosi Önkormányzat a kerületi társasházak
számára lehetőséget kíván biztosĺtani saját kozvet|en környezetuk közosségi
megújítására, támogatni kĺvánja a társasházak belső udvarának megújítását. Ennek
érdekében koztéri burko|ó e|emeket, és facsemetéket biztosít pá|yázati formában
társasházaknak.

2. A pá|yázők köre

B ud apest Vl ! l' kerÜ |et J ózsefváros koziga zgatási terü |etén ta |á |ható társasházak.

3. A pá|yázat tárgya

Budapest Józsefuárosi Önkormányzat pá|yázati formában társasházak számára
térítésmentesen biztosít másodbeépítésű beton térburkoló elemeket és
facsemetéket. A társasház a pályázatban vá||a|ja, hogy az Önkormányzat
te|ephe|yérő| elszá||ĺtja és beépíti, i||etve e|Ülteti, és gondozza az a|ábbiak szerint.

3.1. Beton térburko|ó elemek

Az Önkormányzat kerü|eti közterÜ|etrő| 30x30x6 cm beton térburkoló elemeket
fe|szedett és deponá|t, a te|jes mennyiség 2000 m2' Társasházak pályázatot
nyújthatnak be fenti burko|ó e|emekből társasházanként, az udvar méretének
megfe|e|ő, de |egfe|jebb 300 m2 nagyságú fe|Ü|etre, amennyiben a társasház vá||a|p

az e|emek te|ephe|yről töńénő e|szál|ítását, azok beépítését és fenntartását, va|amint

a megva|ósításrol e|ektronikusan fe|haszná|ható foto dokumentáció készítését.

3.2. Facsemeték

Az Önkormányzat 20 darab facsemetét biztosĺt társasházak belso udvarának
megÚjításához. Társasházak pá|yázatot nyújthatnak be facsemeték igény|ése
céljábó| - társasházanként |egfeljebb két darab - amennyiben a társasház válla|ja a
facsemeték te|ephe|yről történő e|szál|ítását, e|ü|tetését és gondozását, va|amĺnt a
megva|ósításró| e|ektronikusan fe|haszná|ható foto dokumentáció készítését'

3.3 Fenntartás

A társasházak vá||alják, hogy megőrzik, gondozzák az uj udvart, és az e|ültetett

facsemetéket, Engedé|yezik, hogy az Önkormányzat 3 évig figyelemme| kísérje a
megva|ósu|t fe|újítás, faü|tetés gondozását, va|amĺnthozzájáru|nak ahhoz, hogy errő|

az Önkormányzat hon|apján és a Józsefuáros újságon keresztÜltájékoztatja a kerÜ|et

Iakosságát



4. Pá|yázati fe|téte|ek

A pályázaton a kerü|et összes társasháza részt vehet. Pá|yázni térburko|ó e|emekre
és facsemetékre egyÜtt és kÜlön-kü|ön is lehet.

Pá|yázőnak az a|ábbi dokumentumokat ke|| pá|yázatához benyújtania:

- Kitoltött adat|apot (1. sz. me||ék|et)

- Közgyű|ési határozatot a pá|yázaton történő indu|ásró|, a megvalósítás és
fen ntartás vá||a|ásáró|.

- A Józsefvárosi Önkormányzat Po|gármesteri Hivata|a á|ta| kiá||ított igazo|ást,

me|y szerint a pá|yázo társasháznak nincsen fizetési e|maradása a

Józsefuárosi tnkormányzat álta| eset|egesen korábban adott kamatmentes
ko|csön tekintetében.

- Rajzot vagy fotót és rovíd leírást a térkovek és a facsemeték tervezett he|yérő|,

az udvar kia |akításáró|.

- Nyertes pá|yáző válĺalja, hogy a megva|ósu|t burko|atró| és faÜ|tetésrő|

fotódokumentációt készít, és azt az Önkormányzat részére eljuttatja.

5. Pá|yázatokbenyújtásánakhatárideje,helye:

A pá|yázatokat 2011. szeptember 1-től |egkésőbb 2011. szeptember 30.-ig

fo|yamatosan |ehet benyújtan i zárt borítékban,,,be|ső udvar meg új ĺtás'' je|zéssel

Benyújtás helye: Postai úton, Vagy szemé|yesen a Po|gármesteri Hivata|

Gazdá|kodási Ügyosztá|y, titkárságán (1082 Budapest, Baross u. 63-67 sz. Il|. em.

315-ös szoba)

6. Apá|yázatoke|bírálása,megva|ósításihatáridők

A pá|yázatokat a Társash ázi Pá|yázatokat E|bírá|o Munkacsoport a benyújtást kovető

két héten be|ü| a beérkezési sorrend és kész|etek figyelembevételével bírá|ja el.

Döntésérő| a társasház a döntést kovető két héten be|ü| írásban értesítést kap.

Térkő igénylés esetén pá|yázó nyertes társasház a döntési értesĺtést követő egy
hónapon belÜl köte|es az e|nyert mennyiségű építőanyagot az Önkormányzat
te|ephe|yéről e|szá||ítani és legkésőbb 2012 ápri|is 30-ig beépíteni.

Facsemete igény|és esetén pá|yáző nyertes társasház értesítést kap a facsemeték
elszá||ításának kezdési idejérő|, az értesítésben szerep|ő időpontot követő tíz napon

be|Ül köteles az e|nyert facsemetéket az Önkormányzat te|ephe|yérő| elszá||ítani és
legkésőbb 2012. március 30-ig elÜ|tetni.



Amennyiben a pályázó nyertes társasház a térkő beépítését, a facsemete e|Ü|tetését

a je|zett határidőig nem te|jesíti a társasház 5 évig nem pályázhat az
Ö n ko rm á n yzatná| fel új ítás i m u n ká k tám og atásá ra.

7, Egyebek

A pá|y ázatta I ka pcsolatba n tová b b i i nfo rmáci ó k :

Doku mentációkka| kapcso|atosan : Gazdá|kod ási Ü gyosztá |y titkárság

Teĺefon: 459-2567

TérkőburkoIatok megtekintése, szakmai segítség térkő elhelyezésével
kapcsolatosan: Kisfa|u Kft, Janka Jenő

Te|efon: 314-1098 , 101-es mellék.

Szakmaĺ segĺtség faü|tetésseI kapcsolatban: Gazdálkodásĺ Ügyosztá|y
Berta|an- Kovács Judit Te|efon: 459-2285

Budapest, 20't
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pÁlyÁzaTl ADATLAP

Facsemete igénylésére

P á|y áző tá rsas ház címe :

Közös képviselő neve' eléľhetősége:

lgényelt facsemete (darab):

Dátum A|áĺrás

Csatol andi doku me ntu mok:

- KozgyÚlési határozat a pályázaton tofténő indulásról, a megvalósítás és fenntartás
váIlalásáról.

Másolatban az Alapítl okirat mellékletét képező alaprajz, mely az udvart tartalmazza.

- A Jizsefuárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala áItal kiállÍtott igazolás, mely szerint a
pályázi társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Józsefvárosi tnkormányzat által
eseÍ/egesen korább an adott kamatmentes kolcson teki ntetébe n.

- Rajz vagy foti és rövid leírás a térkovek és ŕacsemeték teruezeft helyéről' az udvar
kialakításáril.

- Pályázi áItal kiállĺtott nyilatkozat, miszerint a pályázi vállalja, hogy a megvalisult fatjltetésről

fotódokumentáciit készĺt, és azt eljuttatja az onkormányzat részére.



PALYAZATI ADATLAP

Belsőudvar burko|áshoz térkő igény|ésére

P á|y áző társasház cĺme :

Közos képviselő neve' elérhetősége:

lgényelt térkő (m2):

Dátum A|áírás

Csatol a ndó doku mentu mok:

- Kozgyűlési határozat a pályázaton torténő indulásril, a megvalisítás és fenntartás

vállalásáról.

- Másolatban az Alapító okirat mellékletét képező alaprajz, mely az udvart tartalmazza.

- A Józsefuárosi tnkormányzat Polgármesteri Hivatala által kiállĺtott igazolás, mely szerint a
pályázó társasháznak nincsen fizetési elmaradása a Jizsefuárosi onkormányzat által
eseŕ/egesen korább a n adott kamatme ntes kolcsön te kintetében.

- Rajz vagy foti és rovid leĺrás a térkovek és facsemeték teruezett helyérŐl, az udvar
kialakĺtásáril.

- Pályázó által kiállított nyilatkozat, miszerint a pályázi vállalja, hogy a megvalisult fatjltetésről
fotidokumentáciit készít, és azt eljuttatja az Önkormányzat részére.




