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Tisztelt Kerületfejlesztési Bizottsági

A Képviselő-testület a Gazdasági Programban megfogalmazott céloknak megfe le l ően évente
forrást biztosít a lakossági csapadékvíz gyűjtő programhoz kapcsolódó pályázat kiírására.
A korábbi években a programra fordítható keretösszeg évi 5 millió fori nt volt, ebből 2019-ben
130 db csapadékvíz gyűjtőedény került kiosztásra a Palota -15 Kft. közrem ű ködésével.
Mivel a lakossági igény évről évre nő , és az önkormányzat kiemelt célja a lakosság
környezettudatos szemlélet formálása , a Képviselő-testület megemelte a pályázatra
fordítható keretösszeget 7 millió forintra .
A korábbi években a pályázaton résztvevőknek nem kellett ö nerőt befizetniük, ingyenesen
juthattak a csapadékvíz gyűjtőedényekhez. Az általános tapaszta lat, hogy a lakosság
jógazda szemlélete jelentősen növelhető , ha hozzájárul a cél finanszírozásához.
Ezért az idei pályáztatás során a pályázó részéről 2000 Ft/csapadékvíz g yűjtőedény önerő
hozzájárulásra teszek javaslatot, mivel egyrészt a beszerzés költségei az évek során
folyamatosan emelkedtek, másrészt a lakosságot is szeretnénk érdekeltté tenni abban, hogy
gondosan használja és tartsa karban a pályázat keretében biztosított eszközt.

Az alábbiakban az 1. melléklet szerinti pályázati felhívás egyes elemeit foglalom össze,
melyek a korábbi évek gyakorlata alapján alakultak ki:
- A pályázat célja , hogy ösztönözze a lakosokat a környezettudatosságra, a csapadékvíz
újrahasznosítására.
- A pályázaton bármely magánszemély (tulajdonos/használó) ill . sze rvezet (gazdasági,
nonprofit társaság) részt vehet, aki a kerületben kertes ingatlannal rendelkezik.
- A részvételhez valamennyi pályázónak a pályázati felhívás részét ké pező , az előterjesztés
2. számú melléklete szerinti Pályázati adatlapot kell kitöltenie.
- Lakóközösségek esetében (társasház, lakásszövetkezet) a pályázáshoz közg yű lés i
határozat szükséges abban az esetben, ha a költségeket eg y (vagy több) tulajdonos nem
vállalja át a teljes közösségtől. Az erről szóló lakóközösségi döntést be kell csatolni az
adatlap mellékleteként.
- A pályázatok elbírálását követően a döntésről minden pályázó értesítést kap.
- A Pályázati adatlap kitöltésével a pályázó nyilatkozik az önrész egy összegben tö rté nő
befizetéséről , aláírásával igazolja, hogy előzetesen megismerte az öne rő mértékét.
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A pályázati kiírást idén 2020. szeptember 30-ig tennénk közzé az Önkormányzat honlapján,
valamint az Ügyfélszolgálaton.
Amennyiben a Képviselő-testület által biztosított pályázati keret a fenti határidő előtt kimerül ,
a pályázati kiírást közlemény formájában lezárjuk. A pályázatok lezárásáról, a lakosságot a
közzététellel megegyező felületeken (honlap, Ügyfélszolgálat) tájékoztatjuk.
A pályázaton elnyert csapadékvíz gyűjtőedényt - az önerő befizetésének igazolását
- előre egyeztetett időpontban a Répszolg Kft. telephelyén vehetné át a Pályázó.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az
elfogadására.
Budapest, 2020. június „ F1-

Tisztelettel ,

előterjesztés

követően

megtárgyalására és a pályázati felhívás
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Cserdiné Németh Angéla
polgármester
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Határozati javaslat:

A Kerületfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy pályázatot ír ki a XV. kerületben kertes
ingatlannal rendelkezők részére , önerő befizetése mellett csapadékvíz gyűjtőedény
biztosítása céljából az .................. ikt. számú előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti
tartalommal. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a felhívás közzétételéről a
pályázati keret teljes felhasználásáig , valamint vállalkozási szerződés keretében bízza meg a
Répszolg Nonprofit Kft-t a csapadékvíz gyűjtőedények beszerzésével és kiosztásával.
Határidő :
Felelős :

2020. július 6. (közzétételre, valamint a kivitelezői
polgármester

szerződés

megkötésére)

Jogszabályi hivatkozások:
A 2020. évi költségvetésről szóló 312020. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2)
bekezdésének 7. pontja, és (4) bekezdése;
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 10. § (2)
bekezdés
l<í: r"iisr. l ő
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1 számú melléklet

2020. évi

önerős

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
lakossági csapadékvíz gyűjtőedény igénylésére

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat önerő hozzájárulás vállalásával pályázatot
hirdet csapadékvíz gyűjtőedény igénylésére
1) A pályázat célja, keretösszege

A lakosság környezettudatos szemléletének elősegítése , növelése, a csapadékvíz háztartási
hasznosítása, minimális lakossági önerő vállalásának feltételével.
A pályázaton elnyerhető csapadékvíz gyűjtőedény hozzávetőlegesen 300 liter űrtartalmú , ereszhez
csatlakoztatható eszköz.
A pályázat keretösszege nettó 7 millió Ft, a szükséges forrás a 2020. évi költségvetés 4 .3.
melléklet 3.3 során (a Városgazdálkodási Főosztálynál) rendelkezésre áll.
2) A pályázók köre, önerő mértéke

A pályázati részvétel feltétele , hogy a pályázó rendelkezzen a XV. kerületben kertes ingatlannal,
vagy kerttel , telekkel , melyen az összegyűjtött csapadékvíz hasznosítható, felhasználható.
(tulajdonos / haszonélvező / bérlő / használó stb. jogcímen). Kizárólag úszóte lekkel rende l kező
társasház nem nyújthat be pályázatot.
Pályázatot nyújthat be:
- magánszemély;
- kerttel, udvarral

rendelkező

társasház, lakásszövetkezet (a

közgyű lés

döntése alapján);

- nonprofit szervezet (egyház, alapítvány, egyesület stb.);
- intézmény;
- gazdasági társaság .
A pályázónak a pályázat elbírálása után, a csapadékvíz gy űjtőedény kiosztásának megkezdése
előtt kell a pályázati önrészt megfizetnie, melynek összege 2020-ban: 2.000 Ft/gyűjtőedény.
Ingatlanonként 1 db csapadékvíz gyűjtőedény igénylésére van lehetőség.
3) A pályázat benyújtásának módja

Az igényeket a jelen felhívás mellékletét képező Pályázati adatlap kitöltésével, és határidőn belül
történő benyújtásával kell e lőterjeszteni.
Az igényeket - a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig - folyamatosan fogadja be az
Önkormányzat.
Társasházak és lakásszövetkezetek esetében közgyűlési határozat szükséges , melyben a
lakóközösség vállalja jelen pályázati adatlapon közölt lakossági önrész eg yösszeg ű befizetését. Az
erről szóló határozatot a pályázathoz csatolni szükséges.
A pályázóra eső önrészt a Polgármesteri Hivatal írásbeli értesítését követően eg y összegben kell
befizetni !
A Pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

Be nyújtás helye:

Budapest

Személyesen:

Főváros

XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálat

1153 Bp. Bocskai u. 1-3. (bejárat az Illyés Gy u. sarkánál)
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Postán:

Városgazdálkodási

Főosztály

1153 Bp. Bocskai u. 1-3.
varosgazdalkodas@bQxv.hu e-mail címen

Elektronikusan:

4) Pályázat benyújtásának határideje:

A közlemény megjelenésének napjától a pályázati keret kimerüléséig , de legkésőbb 2020.
szeptember 30-ig . A hatá ridő lejárta után nem áll módunkban a pályázatot figyelembe venni.
A pályázati kiírás a költségkeret kimerülése esetén a be nyújtási határidő lejárta előtt közlemény
formájában lezárul , ami a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valam int az Önkormányzat
honlapján kerül közzététe lre (www.bpxv.hu).
5) Döntéshozatal

A pályázatokat a Képviselő-testü l et Kerületfejlesztési Bizottsága bírálja el beérkezési és
érvényességi sorrendben.
Elbírálás határideje: A Kerületfejlesztési Bizottság munkarendjéhez igazodva a Pályázati adatlap
beérkezésétől számított 30, legkésőbb 60 napon belül.
A pályázók a

döntésről

az elbírálást

követő

15 munkanapon belül értesítést kapnak.

Érvénytelen a pályázat:
- ha a pályázat benyújtásának
- ha a pályázó az

előző kettő

kezdő időpontja előtt

beérkezik;

évben már sikeresen pályázott csapadékvíz

gyűjtőedényre ;

- ha a Pályázati adatlap kitöltése hiányos, és a hiánypótlási felh ívásban megjelölt
abban foglaltaknak a Pályázó nem tesz eleget.

h atáridőig

az

6) Értesítés a lakossági önrész teljesítésének módjáról

A pályázati adatlapon a Pályázó nyilatkozik arról, hogy az őt terhelő önrészt egy összegben , a
csapadékvíz gyűjtőedény kiosztását megelőzően az Önkormányzat részére befizeti.
Pozitív elbírálás esetén a pályázó az írásbeli értesítés mellé kapott készpénz-átutalási megbízáson
(postai csekken ), vagy átutalással a Budapest XV. Kerületi Önkormányzat 11784009-1551500500930000 számú szám lájára teljesíti a pályázati önerő összegét (2000 Ft). Átutalás esetén a
Közlemény rovatban fel kell tüntetni , a Pályázó nevét és azt, hogy „csapadékvíz gyűjtőedény
önrész".
7) A csapadékvíz

gyűjtőedény

kiosztásának módja

A nyertes pályázó a csapadékvíz gyűjtőedényt- az önerő befizetését követőe n - e l őre egyeztetett
időpontban a Répszolg Kft. 11 52 Budapest Hunyadi u. 3. szám alatti telephelyén veheti át, átvételi
elismervény ellenében.
***
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2 számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
2020. évi

1)

önerős

lakossági csapadékvíz gyűjtőedény igénylésére kiírt pályázaton való
részvételhez

Pályázó megnevezése (magánszemély ill. szervezet képviselője)

- Magánszemély;
-Lakóközösség és képviselője
(társasház/lakásszövetkezet)
- Nonprofit szervezet és képviselője;
-Gazdasági társaság és
tulajdonosa/tulajdonostársa
- Intézmény képviselője

2)

........ ... .. ...... . ... .. ... ... .... .. .... .. (Név)
. . . . . • • • . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. „

(nyomtatott

. .

(Jogcím)

betűvel)

Elérhetőségek

Levelezési cím:
Telefo nszám :
e-mail:

3)

Nyilatkozat az

önerő

befizetésének vállalásáról

Az 1) pontban megnevezett ingatlan .. .. .......... „ . .. ......... . .....-ként kérem a XV. kerületi
Önkormányzatot, hogy részemre csapadékvíz gyűjtőedényt biztosítson.

Nyilatkozom, hogy nyertes pályázat esetén a 2.000,- Ft pályázati önerőt, - a kiosztás
megkezdése előtt - egy összegben befizetem a XV. kerületi Onkormányzat megjelölt
számlaszámára.
Egyúttal tudomásul veszem, hogy az önerő teljesítése után (csekkes befizetés/utalás) az
összeg utólagos korrekciójára nincs lehetőség.

Budapest, 2020.

hó

nap

Pályázó(k) neve/ aláírása: ... .. „

..... .. .... „ „ ..... „ ......•

Mellékletek
társasház ill. lakásszövetkezet esetében csatolni kell a lakóközösség közgyűlési
határozatát, melyben vállalják a lakossági önerő egyösszegű befizetését

