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ELŐTERJESZTÉS
„Társasházi előkertek felújítása Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán" elnevezésű
pályázat kiírásáról
Tisztelt Városüzemeltetési,
Bizottság!

Intézmény működtetési,

Köztisztasági és Közrendvédelmi

A 20 18. év i kö ltségvetésrő l szó ló 6/20 18. (II.28.) ö nko nnányzati rendelet 5. me ll ék leté be n
fogla lt „Müködés i j e l legű címzett tarta lék" soron 2 milli ó forint á ll rende lke zésre a
„Társash ázak és Szöve tkezeti házak új el ő kert, meg l évő el őkertek fejlesztését" szolgál ó
pá lyázati p rogramra.
A pályázat tervezett célj a Rá kospa lotán, Pestújhe lyen és Újpa lotán a társasházak el őtti
zöldterületek és közvetle n környezetükben a re nd, tisztaság kiala kítása, a kerület szépítése,
kulturá lt kö rnyezet megvalósítása.
A 20 18. év i kö ltségvetésrő l szó ló 6/2018 . (Il. 28.) önkorm ányzati re nde le t 5. § (2) bekezd és 6os pontj a alapján a társasházak felúj ítási, fej lesztési pályázati kerete a Városüzeme lte tés i,
lntézm é ny m űködtetés i , Köztisztasági és Közre ndvéde lmi B izottságnak átado tt hatáskör.
K érem ezért a ti szte lt Bizottságot, tárgyalja meg az
program ról szó ló pályázatot.
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Határozati javaslat:

A Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság úgy
dönt, hogy az . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . előterjesztés „ ... " számú melléklete szerinti tartalommal
kiírja a „Társasházi előkertek felújítása Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán" pályázatot,
egyúttal felkéri a Polgármestert a pályázat nyilvánosságban való megjelentésére.
Felelős:

polgármester
Határidő: a hatályba lépést követően azonnal
Jogszabályi hivatkozás:

•

A 2018. évi költségvetésről szóló 612018. (ll 28.) önkormányzati rendelet

A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.
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„TÁRSASHÁZI ELŐKERTEK FELÚJÍTÁSA RÁKOSPALOTÁN,
PESTÚJHELYEN ÉS ÚJPALOTÁN"
Pályázati kiírás tervezet
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata pályázatot
hirdet a „Társasházi előkertek felújítása Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán" címmel a
Budapest Főváros XV. kerületben lévő társasházak részére.

A pályázat célja: a társasházak el őtti zö ldterületek és közvetlen környezetükben a rend,
tisztaság kialakítása, a kerület szépítése, kulturált környezet megvalósítása. A működési célú
pályázat „ működési je llegű" kiadásokra fordítható (pi: kerti eszköz, növények, kerti díszek
vásárlására, locso lási díj elszámolására). Az összeg azonban kerítés építésére nem fordítható .
Pályázati kategóriák:
• zárt udvaros és egyéb társasház
• nyílt előkert (úszótelkes) használattal rendel kező társasház
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét (közösségi pályázat esetén a közösség és a közösséget
személy nevét is!)
• a pályázó postacímét, telefonszámát, e-mail címét
• a pályázaton részt vevő ingatlan címét
• a pályázó által készített vázraj z, koncepció az el őkert fejl esztéséről
• min 1 db színes fényképfelvétel a pályázott előke rtrő l

képvisel ő

A pályázatot 2 péld ányban kell benyújtani.
Pályázni a „Jelentkezési Adatlap" benyújtásával lehet. Az adatlap személyesen átvehető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról
(www.bpxv.hu).
A pályázat kiírásának időpontja: 20 18. december 3.
A pályázat benyújtásának határidej e: 2019. január 31.
A pályáza t elbírálásának határideje: 2019. május 13.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XV. kerül eti Önkormányzat,
Polgármesteri Titkárság ( 11 53 Bp. Bocskai u. 1-3. A épület 1. emelet 114.)

A borítékon kérjük (eltüntetni: „ Társasházi előkertek (e/újítása Rákospalotán. Pestújhelven és
Újpalotán"
A pályázatokat a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota- Pestújhely-Újpalota
Önkormányzatának a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és
Közrendvédelmi Bizottsága bírálja el a Rákospalota
Pestújhely
Újpalota
„Környezetvédelmi" Közalapítvány szakmai javaslatának figyelembevételével. A
pályázatokban nevezett ingatlanokat 2019. márdus - április hónapban, előzetesen egyeztetett
időpontokban keresik fe l a Közalapítvány munkatársai.
A nyertes pályázatok díjazása:
A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota- Pestújhely-Újpalota Önkormányzatának a
Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Közti sztasági és Közrendvédelmi Bizottsága a
nyertes ingatlanok közösségeit, minden kategóriában, a ., Társasházi előkertek felújítása
Rákospalotán. Pestújhelyen és Újpalotán " díszoklevéllel , valamint az el őkertek fenntartására
fordítható és a pályázat keretében rendelkezésre álló 2 millió forint összegbő l a döntéshozó
által megítélt összeggel (hozzájárulással), maximum 100.000 forinttal díjazza.

Az értékelés során, a pályázó ingatlanok és környezetük rendezettségét, tisztaságát,
igényességét, a saját kialakítású kertek ötl etességet, a társasházak tisztaságát, kulturáltságát
értékeli a Bizottság.

Díjazásban részesülő ingatlan, legközelebb a díj elnyerésének évét
indítható újra a pályázaton.
Minden pályázónak sok sikert kívánok!
Budapest, 20 18. november „„."

Németh Angéla
polgármester

követő

ötödik évben

