PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
LAKÓKÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER LÉTESÍTÉSÉHEZ
NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSRA

A Kőbányai Önkormányzat a lakóközösségek részére
elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez
nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki.
A pályázati feltételeket a lakóközösség részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez
nyújtandó támogatásról szóló 20/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), valamint
a jelen kiírás határozza meg. A pályázaton részt vehetnek a Budapest X. kerület közigazgatási
területén levő társasházak, valamint lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: lakóközösség).
I. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
1. A pályázatot az 1. melléklet szerinti pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet benyújtani a 2.
mellékletnek megfelelő lakóközösségi elektronikus megfigyelő rendszer létesítésének támogatására.
A formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest X. kerület,
Állomás utca 26.) átvehetők vagy az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu) letölthetők.
2. A pályázat utófinanszírozott. Pályázatot csak a 2019. június 3. napja és a pályázat benyújtása között
megvalósított vagy ugyanezen időszakban meghozott, a pályázati feltételeknek megfelelő,
oldalanként is hitelesített tulajdonosi döntéssel elfogadott projekt támogatására lehet benyújtani.
A tulajdonosi döntésnek tartalmaznia kell a lakóközösség által szabályszerűen kiválasztott vállalkozó
(a továbbiakban: Vállalkozó) árajánlatát is.
3. A pályázati anyagot a következő sorrendben összefűzve, laponként sorszámozva kell összeállítani:
a) kitöltött pályázati adatlap,
b) tartalomjegyzék,
c) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. §-ának, valamint a lakásszövetkezetekről szóló
2004. évi CXV. törvény 14/A. §-ának és a pályázati feltételeknek megfelelő, oldalanként is hitelesített
tulajdonosi döntés,
d) pályázati leírás és költségvetés részletes műszaki leírással,
e) a megvalósult kivitelezés esetén a megvalósítást igazoló számláknak
a pályázók képviseletére jogosult által hitelesített másolata,
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f) a Vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a feltételeket megismerte, és a szerződésben
félként részt kíván venni,
g) a pályázat egyéb kötelező mellékletei.
A pályázat érvénytelen, ha a pályázati kiírás szerinti kötelező formai és tartalmi követelményeket
nem teljesíti.
4. A pályázatot zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás
utca 26.) kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni a pályázó címét,
valamint a következő hivatkozást: „elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó
támogatásra vonatkozó 2020. évi pályázat”. Postai feladás esetén a pályázat benyújtásának időpontja
a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma.
5. A pályázat benyújtása 2020. november 30-áig folyamatos.
II. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA
1. A pályázattal összefüggő döntés-előkészítési feladatokat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) látja el.
2. A pályázatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) bírálja el. A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő 3 000 000 forint
erejéig dönt a támogatások odaítéléséről.
3. A Képviselő-testület a döntéséről a nyertes pályázót írásban értesíti, továbbá a döntését az
Önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozza.
4. Az Önkormányzat a nyertes pályázó képviselőjével szerződést köt. Ha a nyertes pályázó
a támogatás elnyeréséről szóló értesítés közlésétől számított 30 napon belül neki felróható okból
a szerződést nem írja alá, a támogatásra való jogosultság hatályát veszti.
5. A szerződés megkötését követően a nyertes pályázónak három hónap áll rendelkezésére
a pályázat tartalmának megvalósítására, azaz az elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére.
A Vállalkozó által megvalósított elektronikus megfigyelő rendszer megfelelőségét – műszaki
átadás-átvételi eljárás keretében – az Önkormányzat ellenőrzi.
6. Amennyiben a szerződés megkötésétől az elektronikus megfigyelő rendszer kiépítésére nyitva álló
három hónapos határidőt a nyertes pályázó túllépi, vagy a műszaki átadás-átvételi eljárás során
a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben feltüntetett hibákat az abban meghatározottak szerint és
a megjelölt határidőn belül nem javítja ki, a pályázat támogatásban nem részesülhet, a támogatásra
való jogosultság, valamint a szerződés hatályát veszti, továbbá – a forráshoz képest többletigénylés
esetén – a nyertes pályázó helyére a sorban következő pályázó lép, amellyel az Önkormányzat
szerződést köt.
7. Az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval és a Vállalkozóval, amely alapján a nyertes
pályázó részére biztosított vissza nem térítendő támogatást a szerződésben szabályozott
feltételekkel az Önkormányzat a Vállalkozó részére teljesíti.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást hivatali munkaidőben Szász József nyújt
a +36 1 4338 284-es telefonszámon.
Budapest, 2020. március

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere
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