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EIOterjesztes 
a KepviselO-testiilet reszere 

I 0. t 
~· szamu elOterjesztes 

a lakokozossegek reszere elokertek egyseges arculatu kialakitasahoz 
nyujtando tamogatasra vonatkozo palyazati kiirasrol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Kepvisel6-testiilet a K6bimya kornyezetenek szepiteser61 sz616 4/2014. (II. 24.) 
onkonminyzati rendelete megalkotasaval elhatarozta, hogy palyazat utjan vissza nem 
teritend6 tamogatast kivan nyujtani a tarsashazak, a lakasszovetkezetek (tovabbiakban egyiitt: 
lak6kozosseg) reszere a lakoepiiletek el6kertjeinek egyseges arculatu kialakitasahoz. 

A tamogatassal az Onkormanyzat osztOnozni kivanja a lak6kozossegeket arra, hogy ajelenleg 
tapasztalhat6, sok helyiitt esztetikailag kifogasolhat6, barkacsolt el6kert kiskeriteseket a 
jov6ben kulturalt, megfelel6 miiszaki szinvonalu, az adott kornyezethez j61 illeszked6, 
K6banyanak egyseges arculatot biztosit6 kiskeritesekre csereljek le, vagy ilyen m6don 
alakitsak ki. 
A V arosiizemeltetesi Csoport megvizsgalta a keriiletben vagy a kozelben talalhat6 el6kertek 
elkeritesi m6djait, es harom olyan miiszaki megoldast talalt, amely az elerni kivant celnak 
leginkabb megfelel. Ezek koziil mind a kialakitas, mind a megval6sitas kedvez6 koltsege 
miatt az el6terjesztes 2. mellekleteben bemutatott ,A" tipusu kiskeritest javaslom elfogadasra. 
Ennek kiepitesehez javaslom az 50%-os tamogatas merteket brutt6 10 920 Ft/fm-ben 
maximalni. 
Tajekoztat6 jelleggel a javaslathoz megvizsgaltuk nehany lak6telepi epiilethez tartoz6 el6kert 
korbekeritesehez sziikseges forras es onresz merteket, ezt az egyes lakasokra is lebontva. 

A tamogatas nyujtasahoz a Kepvisel6-testiilet a Budapest F6varos X. keriilet K6banyai 
Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. 
melleklet 19. ,Lakossagi el6kertek egyseges korbekeritese" so ran forrast biztositott 
5 000 000 forint erejeig. 

Jelen el6terjesztes celja, hogy a Kepvisel6-testiilet meghatarozza az el6kertek egyseges 
arculatanak kialakitasahoz a tamogathat6 miiszaki megoldast, valamint elfogadja a tamogatasi 
rendszerrel kapcsolatos palyazati kiirast. 
A el6terjesztes 2. mellekleteben a miiszaki kialakitas reszletei, a 3. mellekleteben a palyazati 
kiiras tervezete talalhat6. 

II. Hatasvizsgalat 

A javasolt tamogatasi konstrukci6 - hasonl6an az elektronikus megfigyel6 rendszernel 
kidolgozotthoz j61 illeszkedik a lak6kozossegek altai mar szamos helyen megkezdett 
el6kert-kialakitas kulturalt, egyseges arculatu megjelenesenek el6segitesehez, ezzel is 



lendfiletet adva a komyezet inint fogekony lak6kozossegek kezdemenyezeseinek, K6banya 
fejl6desenek. A vissza nem terftend6 tamogatas megfelel6 felhasznalasa kell6 garanciakkal 
ovezett, az ut6finanszfrozas rendszere biztosftja, hogy az onkormanyzati rafordftas 
hatekonyan szolgalja a varoskep fejleszteset. 

A 2014. evi tamogatasi keretOsszeggel - az eptiletek el6kertjeinek adottsagait61 fiigg6en -
mintegy 10-15 el6kert egyseges arculatu kialakitasat tamogathatja az Onkormanyzat. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

A tamogatashoz a Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi 
koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. melleklet 19. ,Lakossagi 
el6kertek egyseges korbekerftese" soran a forras biztosftott 5 000 000 forint erejeig. 

III. Dontesi javaslat: 

Budapest F6varos X. kertilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testfilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. majus J~. ". 

Torvenyessegi szempontb6l ellenjegyzem: 

d 

jegyz6 
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1. melleklet az el6terjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. ( ...... ) hatarozata 

a lakokozossegek reszere eiOkertek egyseges arculatu kialakitasahoz 
nyujtando tamogatasra vonatkozo palyazati kiirasrol 

1. A Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete a 
lak6kozossegek reszere el6kertek egyseges arculatu kialakitasahoz nylijtand6 tamogatasra 
vonatkoz6 palyazati kiirast az 1. melleklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 
tamogatas legfeljebb foly6meterenkent brutt6 10 920 forint lehet. 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy a palyazati kiirast tegye kozze. 

Hatarid6: 
F eladatkoreben erintett: 

2014.junius 15. 
a keriiletfejlesztesi es kUlkapcsolati 
alpolgarmester 
a V arosiizemeltetesi Csoport vezet6je 

szakteriil etert felel6s 
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Postai feladas eseten a Palyazat benyujtasanak id6pontja a boritekon szerepl6 postai 
belyegz6 datuma. 

6. A Palyazat benyujtasanak hatarideje: 2014. szeptember 1. napJa. A hatarid6n tul 
benyujtott palyazat ervenytelen. 

II. A Palyazat lebonyolitasa es elbiralasa 

1. A Palyazattal osszefugg6 dontes-el6keszftesi feladatokat a Polgarmesteri Hivatallatja el. 

2. A Palyazatot a Kepvisel6-testtilet biralja el. A Palyazat elbiralasanak hatarideje: 2014. 
szeptember 31. napja. 

3. A Palyazat elbiralasa az alabbi ertekelesi szempontok szerint tOrtenik: 
a) a lak6kozossegek reszere lakoeptilet el6kertjenek egyseges arculatu kialakitasahoz 

nyujthat6 tamogatas merteke 50%, de legfejlebb foly6meterenkent brutt6 10 920 Ft. A 
meghatarozott maximalis tamogatasi osszegnel kisebb tamogatas igenylese 5000 
forintonkent 1 pont, 

b) a palyazattal erintett eptiletben lev6 lakasok szama, lakasonkent 1 pont. 

Az ertekelesi pontszam alapjan a Polgarmesteri Hivatal palyazati rangsort allit fel, az 
azonos pontszammal rendelkez6 palyaz6k a rangsorban az egyseges arculatu elokert 
korbekerftesenek id6sorrendjeben szerepelnek. A Kepvisel6-testtilet a palyazati rangsor 
alapjan dont a tamogatas odaiteleser61, illetve a tamogatas merteker61. 

4. A Kepvisel6-testtilet a donteser61 a palyaz6t irasban ertesiti, tovabba a donteset az 
Onkormanyzat honlapjan nyilvanossagra hozza. 

5. Az Onkormanyzat a nyertes palyaz6 megbizott kepvisel6jevel es az altala kivalasztott 

vallalkoz6val haromoldalu szerz6dest kot. Ha a palyaz6 a palyazat elbiralasat koveto 60 

napon beltil neki felr6hat6 okb61 a szerz6dest nem irja ala, a tamogatasr61 sz616 dontes 
ervenyet veszti. 

A palyazattal kapcsolatban tovabbi felvilagositast hivatali munkaid6ben Szolnoki Ferencne 
nyujt a 4338-283-as telefonszamon. 

Budapest, 2014. majus 

Budapest F6varos X. kertilet 
K6banyai Onkormanyzat 

Kepvisel6-testtilete 
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1. mel!eklet a ... ..12014. (. ... .) hatarozathoz 

Palyazati kiiras 

Lakoepiiletek elokertjeinek egyseges arculatu kialakitasahoz 
nyujtando tamogatasra 

2014 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvise16-testiilete a Budapest 
F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 8. melleklet 19. ,Lakossagi el6kertek egyseges korbekeritese" soran 
biztositott 5 000 000 forint erejeig a lakokozossegek reszere a lakoepiiletek elokertjeinek 
egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtand6 tamogatasra palyazatot ir ki. 

A palyazati felteteleket a lak6kozossegek reszere a K6banya komyezetenek szepiteser61 sz616 
4/2014. (11.24.) onkormanyzati rendelet, valamint jelen kiiras hatarozza meg. 

A Palyazaton reszt vehetnek a Budapest X. kertilet kozigazgatasi teriileten fekv6 
tarsashazak, valamint lakasszovetkezetek (a tovabbiakban egytitt: lak6kozosseg). 

I. A Palyazat benyujtasa 

1. A Palyazatot az 1. melleklet szerinti Palyazati adatlap hianytalan kitoltesevel lehet 
benyujtani a lakoepiilet el6tti el6kert egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtand6 vissza 
nem teritend6 tamogatasra. A formanyomtatvanyok a Polgarmesteri Hivatal 
Ugyfelszolgalatan (Budapest X. kerulet, Szent Laszlo ter 2-4.) atvehet6k, vagy az 
Onkormanyzat honlapjar61 (www.kobanya.hu) let6lthet6k. 

2. A Palyazat utofinanszirozott. Palyazatot csak a 2014. rna jus 1-je es a Palyazat 
benyujtasa kozott megval6sitott projekt tamogatasara lehet benyujtani. 

3. A Palyazat benyujtasaval egyidejuleg be kell nyujtani az elszamolast - a lak6epiilet 
el6kertjeben a palyazati kiiras 2. melleklete szerinti muszaki kialakitasu keritesenek 
megval6sitasar61 - a raforditast igazol6 szamlak csatolasaval. 

4. A palyazati anyagot a kovetkez6 sorrendben osszefUzve, laponkent sorszamozva kell 
osszeallitani: 

a) kitolt6tt Palyazati adatlap, 
b) tartalomjegyzek, 
c) a palyazati felteteleknek megfelel6, oldalankent is hitelesitett tulajdonosi dontes, 
d) palyazati leiras es koltsegvetes reszletes muszaki leirassal, 
e) a megval6sitast igazol6 szamlaknak a palyaz6 kepviseletere jogosult altal 

hitelesitett masolata. 

5. A Palyazatot zart boritekban a Polgarmesteri Hivatal Ugyfelszolgalatan (Budapest X. 
keriilet, Szent Laszlo ter 2-4.) kell postai uton vagy szemelyesen benyujtani. A boritekra 
ra kell imi a palyaz6 cimet, valamint a kovetkez6 hivatkozast: ,Lakoepiilet el6tti el6kert 
egyseges arculatu kialakitasahoz nyujtand6 tamogatasra vonatkoz6 palyazat - 2014". 
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1. melleklet a palyazati kiirashoz 

PALYAZATIADATLAP 

a Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiilete altai kiirt, 
a lakokozossegek reszere a lakoepiiletek elOkertjeinek egyseges arculatu kialakitasahoz 

nyujtando tamogatasra vonatkozo palyazathoz 

Sorszam: .............................. . 

1.) A paiyaz6 neve: ....................................................................................... . 

Cime: .................................................................................................. . 

Bankszamiaszama: ................................................................................... . 

2)A 'I' 'k'. I,., k . pa yazo epv1se OJene neve: .................................................................... . 

Leveiezesi cime: ............................................................................................ . 

Teiefonszama: .............................................................................................................................. . 

3.) A munkaiatok rovid Ieirasa: 

EI6kert cime, a Iakoeptiletben taia.Ihat6 Iakasok 
szama: .................................................................................................................................... . 

Megvai6sitas m6dja: 

··············································································································································· 

··············································································································································· 

4.) Nyiiatkozat a koteiez6 es a vallalt tabblet onreszr6I, vaiamint annak merteker6I, 
osszeger61. 

.............................................................................................................................................. Ft 

5.) Tamogatasi igeny megjelOlese (penzosszeg megjelOies) 

.............................................................................................................................................. Ft 

6.) A munka osszes bekertilesi koltsege . 

............................................................................................................................................. Ft 

Kelt ........................................ . 

palyaz6 
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2. melleklet a pdlydzati kiirdshoz 

A lakoepiiletek elokertjenek egyseges arculatu kialakihisa 

(miiszaki feltetelek) 

Az Onkormanyzat alaesony, aeelszerkezetu, teljes retegrendu feltiletkepzessel ellatott kerites 
letesiteset tamogatja. 

A keritesoszlopok magassaga 40 es 60 em kozotti lehet. 

A kerites oszlopokat- a megfelelo stabilitas erdekeben- a talajszint ala min. 30x30x40 em
es, min. C 20/25-32 F1 minosegu - betontambbe agyazva kell rogziteni. Az oszlopok 
tavolsaga 80-120 em kozott valtozhat, az oszlopok merete 40-50/3 mm-es aee1es6, a 
vizszintes osszekoto elemek anyaga 40-30/2,5 mm-es aeeleso. 

A kerites szinenek az eptilet femszerkezeteivel (kapuk, korlatok) harmonizalnia kell. 

Az Onkormanyzat altai tamogatott formatumu kerites talalhat6 peldaul az Olloi ut 169. eptilet 
elotti elokertben, amely a tervezeshez es kivitelezeshez mintakent figyelembe veheto. 
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2. melleklet az eloterjeszteshez 

Elokertek egyseges arculatu kialakitasanak javasolt miiszaki kialakitasa: 

,A" tipus 

Acelcs6 szerkezetu, maximum 60 em magassagu 
( az Dlloi ut 169. eptiletnellathato) 

Becsiilt egysegar brutt6 Ft/fm 

Pelda: Ujhegyi ltp. 176 Iakasos haz cca. 120 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

50 %-os tamogatas osszege, Ft 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 

Pelda: Ujhegyi ltp. 88 lakasos haz, cca. 85 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

50 %-os tamogatas osszege, Ft 

1 lakas!a jut6 onresz osszege, Ft 

Pelda: 4 emeletes, 4 Iepcsohazas, 64 Iakasos haz, 
cca. 100 fm kerites osszesen brutt6 Ft: 

50 %-os tamogatas osszege, Ft 
1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 

10 920 

1 310 400 

655 200 
3723 

928 200 
464 100 

5274 

1 092 000 

546 000 
8531 
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,B" tipus 

Acel szerkezetu, maximum 70 em magassagu 
(a K6rosi Csoma Sandor K6banyai Kulturalis Kozpont el6tt lathat6) 

Becsiilt egysegar brutto Ft/fm 15 500 

Pelda: Ujhegyi ltp. 176 lakasos haz cca. 120 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

1 860 000 
50 %-os tamogatas osszege, Ft 930 000 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 5284 

Pelda: Ujhegyi ltp. 88 lakasos haz, cca. 85 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

1 317 500 
50 %-os tamogatas osszege, Ft 658 750 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 7486 

Pelda: 4 emeletes, 4 lepcsohazas, 64 lakasos haz, 
cca. 1 00 fm kerites osszesen brutt6 Ft: 

1 550 000 
--

50 %-os tamogatas osszege, Ft 775 000 
1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 12 109 
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,C" tipus 

Acel szerkezetu, maximum 70 em magassagu 
(a Korosi Csoma Sandor Kobanyai Kulturalis Kozpont elott lathat6) 

Becsiilt egysegar brutt6 Ft/fm 17 840 

Pelda: Ujhegyi ltp. 176 Iakasos haz cca. 120 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

2 140 800 
50 %-os tamogatas osszege, Ft 1 070 400 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 6082 

Pelda: Ujhegyi Itp. 88 Iakasos haz, cca. 85 fm 
kerites osszesen brutt6 Ft: 

1 516 400 
50 %-os tamogatas osszege, Ft 758 200 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 8616 

Pelda: 4 emeletes, 4 Iepcsohazas, 64 Iakasos haz, 
cca. 100 fm kerites osszesen brutt6 Ft: 

1 784 000 
50 %-os tamogatas osszege, Ft 892 000 

1 lakasra jut6 onresz osszege, Ft 13 938 
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