
Budapest Főváľos VIII. keľül et Józsefválľosi onkoľm ányzatKépvisel&testĺĺletének
t48l2016. (vI.02.) és ...12077 (Iv.13.) szĺĺmú hatáľozataĺval elfogadott

2017 . Bvĺ TuzF.ALFEsTÉsI
P ĺĺv LzATI FELĺrÍvÁs

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefváľosi Onkoľm ányzatKépviselő-testĺilete a 148t2016. (vI.02.)
és ...120|7 Gv.13.) szĺmri hatÁrolatai atapján _ páilyánatot ír ki Józsefváľos kőzigazgatátsi teľületén
lévő épůiletek . tinkormányzati tulajdonú béľhĺĺzat magántulajdonban lévő lakóhánat
táľsasházak, lalĺĺssziivetkezetet intézmények . tűzfalfestési munkáinak támogatására.

I.
Rende|kezesľe áIló pénzĺigyi keľet

A Képviselő.testĺilet a20l7. évi költségvetésében vĺssza nem téľítendő támoeatás céliábóI:

- t(lzÍa|akfestéséhez 50 000 000,. Ft

keretiisszeget kiiliinített el.
il.

Támogatás mértéke és módja
Páiyáłzatot benyújtani csak az a|ábbi munlľákľa, az a|áůbi támogatási keľetek kiizött lehet

TĺÍzfalfestés esetén:
Pályĺázľrató munkák: a tílzÍa| miĺszaki állapotĺának javítźsa" hőszigeteléssel ttĺrténő ellátrása és/vagy

a|apozó festés és művészi értékíĺ fedő festés.
Pźůyávhatotźmogatás: Azérintetttílzfa|ak mĺĺszaki állapotrának és hőszigetelő képességének javíüásához

az éptiletek legfeljebb 50%-os vissza nem térítendő tźmogatátst igényelhetnet a míĺvészi éľtékíĺ
falfestéséhez az épij|etek legfeljebb 85%-os vissza nem térítendő tźmogatétst igényelhetnek. A
tÍĺzfalfestés je|en páiyávat keretében miĺszakilag más munkával nem vonható tissze. A tĺámogaüís
foľmája kizÁrő|agvissza nem téľítendő üĺmogatás.

m.
A jelentkezési lap beszeľzése, a páůyáv'at benyújtásának módja, h"ly", hatáľideje, és az elbíľá|ás

hatáľĺdeje

1.) A' páiyáv'atok benyújtásának módja: Budapest Főváros VItr. kerĺilet Józsefuárosi Polgármesteri
Hivatal Váľosépítészeti lľodáján (1082 Budapest Baross ltca 63-67.III. emelet 306.) adható be.

2.) A páilyáaatok benyújtásának hatáľÍdeje: a ľendelkezésľe álló keľetösszeg kĺmeľĺiléséig
folyamatosan

3.) A páůyár'atok elbírálásának hatĺĺńdeje: A pá.ilyáłatok beérkezésétől számított 30 napon belül
4.) A páiyánatok eľedménye Budapest Fővĺáros VIII. keriilet Józsefuáros onkoľmányzatĺĺnak

honlapján, illetve a Józsefoáros Ujságban keriil kihirdetésre. A jelentkező éptiletek tulajdonosai /
üzemeltetői (közös képviselői) postai úton keľülnek éľtesítésre apáiyźuat eredményéről.

rv.
Általános ľészvételi feltételek:

t.) Az éptiletek a ,,Je|entkezési adatlap'' kitö,ltésével és csatolásával, valamint ezeknek aIII. fejezet2.) -
4.) pontjaiban jelölt helyen, módon, hatráridőn beltili beadásával jelenthetik be a páiyázaton történő
részvételi szándékukat.

2.) Apźiyáuati dokumentĺáció átvétele és benýjtása dfimentes.
3.) A támogatźts kizarólag az e|fogadott tílzfa|festési munka és az ehhez tartoző miĺszaki felrijítás

és/vagyhőszigetelés ťnanszírozátsĺĺra haszrálható fel.
4.) A páůyáuaton nem vehet reszt az a tźrsashźn, vagy az a |akásszövetkezet (a továbbiakban együttesen

tĺársashĺáz):
a) amelynek korábbi páůyáaati trámogaüás visszafizetésénél két hónapot meghaladó törlesztési

elmaradása áll fenn,
b) amely az e|mtilt két évben kiíľt önkormőnyzati ťlnanszírozźtsú pályrázatokon üámogatrĺst

tźrsashánhibájából, az onkormányzatés aTársashĺáz között megállapodás megkiitéséľe
soĹ vagy a megkötött megállapodásban vállaltaknak haüáľidőre neĺn tett eleget.
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5.) A társasház az e|ső közgyű|ésen a felújítási munkát és a szĺĺkségeshatźrozatokat, az összes tu|ajdoni
hányad szerinti legalább eryszeľű többségű jelenlét mellett egyszeríi szavazattöbbségsel fogadja el,
megismételt közgyiĺlés esetén a jelenlévők egĺszerťi szavazattőbbsége szükséges. Irásos szavazás
esetén ahatźtrozathozata|hoz a tulajdoni hányad szerinti egyszeľĺĺ tiibbségu szavazataräny szükséges
(aszavazáskétfajtájaerytittesennemalkalmazhatćl).

v.
A' páł'|y áłzat elbíľálása

A pá|yźuatok felbontását a Polgármesteri Hivatal illetékes munkaüársai és a Tiĺzfalfestési Bíráló
Bizottság tagiai köziisen végzik.
Hiánypótlásra a megadott hatĺáridőkön belül van lehetőség.
Atźtmogatźts odaítélésénél figyelembe veendő kritériumok,biráiati szempontok:

- magyar népmesékkel kapcsolatos motívumok képi á.ŕlrěľ;olrźsa"
. azö'neľő,mértéke,
. telęiilésképi bejelenksi igazo|áts megléte.

Csak olyan tílzfa|aka nyujtható be pźůyáuat' amellyel határos szomszédos telek a használatĺábó|
adódóan (pl.: közteľüleĹ intéznény udvara) nem épül be. Foghfitelek (tires építési telek) melletti
tílzÍa|ra je|enpáůyźuati program keretei között tĺämogatĺás nem adható.
A páůyźvatokat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros Önkormányzatának Képviselő-
testiilete által felállított Tííďalfestési Bíráló Bizottság bírálja el.

vr.
Sikeľes nyeľtes páł|yánat esetén teendő feladatok

1) A pźiyávat e|bínálását követően a tźtmogatásban részesülćye| az Önkoľmanyzat megźt||apodást köt,
mely taľtalmazza többek között a tźtmogatáts folyósítĺísának és az e|szźtmolás módjának részletes
feltételeit.

2.) A munkálatokat a szerződés megkötésétől szímított egy éven belül be kell fejezĺri. Előre nem |źthatő
okok esetén a Támogatott _ üáľsashaz esetén közg1lĺĺlés e tĺĺrryban hozntt döntése alapjĺán - kérheti a
határidő hosszabbítĺást, amelyről a Varosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dönt.

3.) A Tĺámogatott legkésőbb a munka elkészültét követő 60 napon beliil köteles benyujtani a kiizis
képviselő által hitelesített szímlamásolatokat és a munka elvégzését igazo|ő dokumentumokat 2 _ 2
példrányban.

4.) A TűďalfestésiPáůyőeat során elnyert támogaüáson, valamint a költségvetésében szereplő munkákon
és az ott megieltilt összegen felüli tt'bb|etköltség a Támogatotüat teľheli.

5.) Ha atílzfa|festés tényleges költsége kevesebb, mint a megállapodásban szereplő összeg, ligy ennek
megfelelően a trámogatás összege is ariínyosan csökken.

6.) A tíĺzfalfestési munkĺák készültségét, e|végzését a Polgáľmesteri Hivatal bármikor, e|ore egyeztetett
időpontban ellenőrizlreti.

7.) Az onkormányzat fenntaľtja a jogot, hogy a megállapodás szerinti tímogatással érintett fe|újítási
munkálatok dokumentációiba betekinthessen.

8.) A Támogatottal kötött megállapodásban foglaltak súýos megszegése esetén az onkormányzat
jogosult a megállapodás azonnali hatálýal töľténő felmondására és a miĺr kifizetett üámogatrás teljes
összegének követelésére.

9.) A Támogatott az Önkormányzat áůta|támogatotttl,nfa| mĺĺvészi éľtékĺĺ falfestését legalább 5 évig
nem bonthatja el, nem festheti át, kivéve a vis maior eseteket. Ellenkező esetben az Önkormźnyzat
szátmár a a tźmo gatás ös szegét vi ssza kel l f i zetni.

Budapest; 2017. őpn|is ....

dr. Kocsĺs Máté
polgĺáľmester sk.

r.)

2.)
3.)

4.)

s.)

,fu

vidaknecs
Írógép
2 



Józsefuáros Képviselő Testiiletének 148/2016.(VI.02.) és .../2017 (TV.13.) szĺĺľnú határozataiva|elfogadott

Pálryázati Kiírás 2. szamú melléklete

MEGÁLLAPoDÁs

amely létľej ött egyrészľől:
Budapest Főváros VItr. keriilet Józsefuarosi onkoľmányzat
székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
adóazonosító szźtma: 1'57 3 57 | 5 -242
KSH statisztikai sámj el e: I57 357 15-84 1 1 -3 2 ł.0 l
törzskiinyvi azonosító szÁma:T 357 15
képvise|ő neve: dr. Kocsis Máté polgármester
bankszamlasám: 1 04033 87-00028570-00000000
a továbbiakban: Önkorm ányzat,

va|amint másrészről:
Trĺmogatott neve, címe: ... (hrsz: ..............),
adószźtma..
Támogatott szźtm|aszźlma: ............
Köais képviselő céýszemé|y neve: ...... ...... cég esetén képviseli:
postacíme:
a továbbiakban: Támogatott
(továbbiakban eryiitt: Felek) között aza|u|Írott napon és helyen aza|átbbifeltételekkel:

I. A megáI|apodás tárgya

a) A Felek megállapítjĺát hogy a Budapest, VilI. keriilet ............ utca szátm a|atti
Támogatott az Önkoľményzat által kiíľt 20|7. évi tűďalfestési pźiyźuaton, a műszaki állapot és
hőszigetelő képesség javításźra maximum 50olo-os, a falfestés tekintetében maximum 850ń-os,
összesen maximum ...,- Ft összegíĺ vissza nem térítendő tĺámogatĺáshoz jutott az
Ónkoľmányzat Képviselő-testĺiletének t47t20t6. (vI.02.) és ....12017. Gv.13.) számú határozatai
a|apjźn.
Az elnyert tĺámogaĺás kizźrćiag a pźůyźzatban megieliilt -............;...........
munkĺára haszrálható feĺ, a benýjtott pźůyźv.ati dokumentum részśt képező tételes kivitelezoi
árajän|at szerint.

b) Az a) pontban megieltilt tíĺzfal festési munkát a Támogatott a szerződés megkötését követő 1 éven
belül kiiteles elvégeztetni. A tílzÍal festés elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a
Támogatott köteles benffitanĺ a közłis képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a
munka e|végzését igazoliő dokumentumokat 2 példányban' legkésőbb a munka befejezésétől
számított 60 napon belül. A hataridők elmulaszüása szerződésszegésnek minősĹilnek.

tr. A,támogatáls folyósítĺísa

a) A támogatźts folyósítĺástra _ a páůyázati kiírásnak megfelelően _ a szźtm|amásolatok ellenében (az
eredeti szÁm|a bemutatása mellett), a Támogatott álta| jelen megállapodásban megie|o|t szÁm|źýfua
történő áfutalĺással keriil sor.

b) Elszímolásként aza|źbbidokumentumokat2-f példányban kell csatolni aza|á.ň.bi soľľendben:
- a mindenkoľ jogszabályĺ előíľĺńsoknak megfelelően kĺtłiltłitt szám|ralszámlák másolata (a közös

képviselő igazollásá,ľal, hory az eredetive|megegyező másolat) mellékleteivel (számlarész|etező) -
másolat

- váilla|kozálsi szerződés a Támogatott és a vállalkozőközött (másslat)'
- szükséges jogerős hatósági vagy telepiilésképi igazolás,
- elfogadott áraján|at másolata (kiiltségvetés, árakkalo mennyiségekkel),
- áfiadás-źttvétel'i jegyzőktinyv másolata (minden közreműködo źita| a|äírva

A másolatokat ,,Eľedetível megegrező hiteles másolat'' szövegezéssel és a közłis képviselő
aláíľásával kell ellátnĺ.
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c) Ha a benyujtott számla összege kevesebb, mint a Ĺámogatás Z-szerese, ennek megfeleloen a üĺmogatás
összege is aľányosan csökken.

m. Egyéb kĺkötések

a) Az Önkoľmányzatot a támogat.ás időtartama a|att e||enőrzésĺ jog illeti meg, egĺeztetett időpontokban
a munkálatok megtekintésére, a kiiltségvetés összegének felhasználásával kapcsolatos nyilvántartĺás és
bizonylatok áttekintésére.

b) Az elkésziilt tiízfal festési munkák áttadé-s-áÉvétellre az onkormányzat je|en szerződésben kijelölt
megbímttjźt meg kel l hívni.

c) A Támogatott hozzź$árul, hogy a srprződés adatait az információs önĺendelkezési jogról és az
információszabadsźryrő| szóló 2011. évi CXII. törvényben fogtalt taľtalommal az onkormányzat
közzétegye.

fV. A megállapodĺĺs megszęése

a) Az onkoľmányzat jogosult aszerződés azonnali hatálý felmondásĺára,haa Támogatott az I. pontban
foglaltakon tul sťllyosan megszegi a megállapodásban foglaltakat. Azonnali felmondás esetén a
Támogatott a felmondás kézhenételét kiivető 15 napon belül egy összegben köteles visszaťlzetni a
már felvett (Önkormanyzat źita| átutalrt) tĺámogaüás összegét. Fizetési késedelem esetén a Támogatott a
Ptk-ban meghatźrozottak szerint és mértékben késedelmi kamatot köteles flzetľj.

A megá||apodás végľehajÚásáéŕ felelősek:

Támogatott részérő|: . telefon:

Budapest,2017.

Budapest Főváros MII. kerület Józsefuĺírosi
onkormányzat képviseletében Tĺĺmogatott képviseletében

dr. Kocsis Máté (köziis képviselő neve)
polgĺłrmester

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimĺĺn Edina

jeeyz,o

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika
a|jegyző

Fedezet:
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulĺáné
l $azdaságivezpto

A megállapodás l pé|dányáú átvettem:

1.
+

Budapest ,2017
a Támogatott képviseletében
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