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,,vILÁGoS KAPUALJAK''

p áiJy áuati felh ívá s tár s asházak ľész é ľe

Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete atfusashźnak
tészérę a ..,.....12016, (XII.01.) szém:ľu határozata alapjtn - pá|yázatot ír ki Józsefuáros
közigazgatási teruletén lévő tfusasházak és lakásfenntaľtó szĺjvetkęzętiházak (a továbbiakban:
taľsasházak) kapubejaľatainak utcafronti megvilágítását szolgéiő mozgáséľzékelő ktiltéri
lámpák felszerelésének, valamint kapubej árataikfelújításĺának támogatásźra.

A Képviselő-testület a 2016. évi kĺiltségvetésében vissza nem térítendő támogatásként
tátsasházak kapubejáratainak megvilágításźtt szo|géiő mozgásérzéke|ó lĺímpák beépítése,
valamintatársashźnakkapubejárataínakfelújításacéljából

45 000 000'. Ft keretiisszeget kültinítętt el.

1. Apáůyázat célja

Józsefuaľos közbiztonságanak növelése
szolgáIő mozgásérzékelő világítótestek
támogatása révén.

a társasházak bejárati kapuinak megvilágítását
felszeľelésének és kapubejáľatai felújításĺának

2. A pályázĺók ktire

Budapest VIII. kerület Józsefuaroskozigazgatási teľületén elhelyezkedő társashźnak.

3. Apá|yánattárgya

Az onkormányzat pźiyázat iftjan a tfusasházak száľrlźna egyszen, legfetjebb 50.000,-Ft
összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít a ház kapubejaľatának utcafronti
megvilágítását szo|gá,Iő, mozgásérzékeló kültéri lźtmpa felszeľeléséhez, valarlint 400.000,-Ft
összegii vissza nem térítendő tátĺlogatást a társasházbejaruti kapujanak helyreállításához. A
päLyénat benyújtható mindkét munkanemľe, de akár csak az egyik munkálatra is. A lámpa
beszerelése tárgyában legfeljebb 50.000,-Ft, mig a kapu felújítása tźtrgyában legfeljebb
400.000'-Ft támogatźls igényelhető. Amennyiben a pá|yázo minđkét munkanemľe pá|yazni
kiván,ugy az előbbiek figyelembevételével legfeljebb 450.000,-Ft igényelhető akét munkálat
elvégzéséhez együttesen.

Amennyiben a társashaz tijbb utcai bejaĺattal rendelkezik, így a támogatást bejáľatonként
veheti igénybe.

A pá|yáző tźľsashtn lakókĺjzössége kozgyíjlés keretében jogosult kivá|asztani a beszeľelni
kívánt ltĺnpźú., valamint annak felszerelést, illetve a kapu helyreáI|ítását elvégző kivitelező
személyét. Amennyiben apá|yázat részeként benyújtott fuaján|atok a maximálisanptiyázhatő
50.000,-Ft-os, illetve 400.000,-Ft,-os összegnél kevesebbet tartalmaznak, iĺgy a támogatás
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tisszege is legfeljebb a megpáIyénott összeg lehet. Amennyiben aközgyúlés által elfogadott
aľajánlatokban szereplő ĺisszeg meghaladja a támogatás összegét, úgy a munkálatok
többletkĺjltsége a tźnsasházat terheli.

Atársashén apáIyazatbanvźilalrja, hogy a beépítéstől számított 5 évig megórzi és üzemelteti a

felszęrelt világítőeszkoń,, valamint hozzźtjáruI, hogy az onkoľmanyzat a támogatásról
honlapján, valamint a Jőzsefváĺos újságon keľesztiil tájékoztassa a lakosságot. Emellett
vźlla|ja, hogy saját kciltségén aház kapubejĺáĺatáná| jőI |źthatő helyen e|he|yez egy' ,,A ház
knpubejáratának megvilágítása és felújítása a Józsefiárosi onkormányzat által meghirdetett

,,Világos knpualjak,, program keretében keľüIt kialąkításro',' szovegezésu, a támogatásról
szóló inform ácíős táb|át. amelynek kihelyezését 5 éven źĺt bizto sítja.

4. Pályázati feltételek

Apalyaző társashźnaknak apáIyźnat ľészeként az a|ábbi dokumentumokat kell benyújtania:

1 . kitöltött adatlapot;

2. kozgyőLési határozatot _ jelenléti íwel, meghatalmazáso|<kal, írásbeli szavazás esetén a
szavazőIapokkal egyĹitt - a pá|yźnaton tĺiľténő részvéte|ról, a kiválasztott kivitelező(k)ről,
illetve a kiváIasńott viLágítőtest beszeľzési költségéről, valamjnt az üzęmeltetés 5 éves

időtaľtamľa töľténő váI|a|ásáro| (a kozgyú|és a pźiyźtzat tźrgyźĺban hozott hatźlrozatokat az
összes tulajdoni hányad szeľinti legalább egyszerű t<ĺbbségiĺ jelenlét mellett, egyszeľű
szavazattobbséggel, megismételt kĺizgyĺílés esetén pedig a jelenlévők egyszenĺ
szav azattöbbségével fo gadj a el) ;

3 . a ko zgyulé s által el fo gadott źľ aj tn|atokat;

4. a Jőzsefvárosi Polgármęsteľi Hivata|Pénzugyi Ügyosztálya á|taI kiállított ígazoltst aľ:ő|,

hogy a pá|yáző társasháznak nincsen ťĺzetésí elmaľadása a Jőzsefvárosi onkormányzatĘa|
szemben;

5. kapubej:íľat felújítása esetén azigazo|źst a településképi bejelentési eljárás lefolytatásaÍól.

Az adat|ap mellékletét képezó dokumentumok a közös képviselő által hitelesített másolati
példány formáj źlban is benýj thatók.

5. Pá|yázatokbenyújtásánakhatáľideje,helye

A pźiyázatok 2016. decembeľ 15. napjátől a ľendelkezésre álló keľettisszeg kĺmeľüléséĺg
folyamatosan benyújthatők zárt borítékban ,,Világos kapualjak pá|yázat,'megjelĺiléssel postai

úton, vagy személyesen a Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási ÜgyosztáIyának
titkárságán (1 082 Budapest, Baľoss u 63 -67 . III. em. 3 1 5.).

6. A'pá|yázatokelbírálása,kivitelezési,elszámolásihatáľĺdők

- A benýjtott pá|yźnatok megfelelőségét a Társasházi Pá|ytnatokat Elbíľáló ldeiglenes
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Polgármesteĺi Hivatal illetékes munkatársai
segítségéve| vizsgá|ja meg a pá|yázatok benyrijtását követő 30 napon beliil' Hianypótlásra a

felszólító levélben mesadott határidon belül van lehetősés.
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- A támogatásról a Bizottság javasIata alapján a Polgáľmester dönt. A támogatásról a
pá|yázatot benyújtó tźrsashźnak a döntés meghozatalát követő 30 napon belül íľásban
értesítést kapnak.

- A megpá|yázoÍt munkálatokat a támogatási szęrződés a|źirását követő 60 napon belül
valósíthatja meg a tźĺsasház.

- Az igéĺyelt támogatási összeg a társasházak részéľe utólag, a munkálatok elvégzését
követően kerülhet kifizetésre a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási
dokumenfumok benyújtása mellett. Az elsztlmolás ľészeként minden munkálatľa vonatkozóan
legalább a közös képviselő által hitelesitett sztlm|amásolatokat, a megrendelő és a kivitelező
által is aláíľt teljesitésígazoIást, valamint a kivitelezővel k<jtött szerzodést, vagy aZ írásbeli
megrendelést be kell nyújtani. Az elszámolás benyújtásáta, igy a támogatás |ehívására a
munkálatok befejezését követő 30 napon belĹil van mód. A hatríridőbęn be nem nyujtott
elszámolás esetén a tźlmogatást a taľsasház e|veszíti. A támogatási szerződés megkötésekoľ
előľe nem |źúhatő köľülmény bekövetkezése esętén a tátsasház a kivitelęzési, valamint az
elszámolási hatźxiđő meghosszabbitástfi - a kivitelezésre, illetve az e|számolásra nyitva aIIő

határidőn belül - egy alkalommal kezdeményezheti. A hosszabbítási kéľelem tźlrgyában' a
Polgármesteľ dcjnt.

- Amennyiben a kivitelezés tényleges k<iltsége csökken a pźiyázat részeként benyújtott
árajźnlatban szereplő összeghez képest, úgy támogatásként is a tényleges kivitelezési költség
kerül kifizetósre.

- Apá|yázat keľetében elnyert tźłmogatási összegen felül felmerülő valamennyi tĺibbletköltség
atćrsasházat teŕheli.

A táľsasház tudomásul veszi, hogy amennyiben a pá|yázati dokumentációban valótlan
adatokat közöl, vagy a támogatás összegét nem a jelen pályázati fe|hívásban foglalt
rendeltetésének megfelelően hasznáIja fel, a támogatás összegét vissza kell ťrzetnie.

A pá|yázattal kapcsolatban további információ a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal
Gazdálkodási Ügyosńá|yátő| kérhető a 459-2595 telefonszámon, illetve ügyfélfogadási
időben személyesen (1082 Budapest, Baľoss u63-67.III. em. 315.).
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