PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Lakossági járda felújítási támogatása
Pályázat kódszáma: LJT-2018
2018. március
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Pályázat
kiíró) 227/2017 (IV.27.) Gye. Kt. határozata alapján pályázatot tesz közzé
cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a település járdahálózatának
felújítására.
A pályázattal, a gyomaendrődi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú
természetes személyek járda felújításhoz szükséges építőanyagokra (homokos kavics
és cement) nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen a közlekedés és a településkép javítása.
2. A pályázati konstrukció forrása
A támogatás vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában kerül
átadásra.
A támogatásra rendelkezésre álló építési alapanyag értéke: 2,4 millió Ft.
3. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A járda felújítási pályázatra azok az ingatlantulajdonosok, társasházi lakóközösségek
jelentkezhetnek, akik az Önkormányzat által biztosított anyagból (sóder, cement)
vállalják a város közterületén található, közcélt szolgáló és felújítást igénylő járdák
felújítási munkáinak kivitelezését és beadványukban megjelölik a kivitelezésért felelős
személyt, aki a munkálatokat irányítja, írásban vállalja a munka minőségi
végrehajtását, valamint annak befejezését jelzi az Önkormányzat felé.
4. Az alapanyag meghatározásának szabályai
Pályázat kiírója a meglévő járda szélességével megegyező, minimum 1 méter, de
legfeljebb 1,4 méter szélességű járda építését támogatja. A kiépítendő járda
vastagsága 10 cm. A beépítendő ágyazat vastagsága 10 cm.
Ágyazat mennyisége: 0,1 m3/ m2
Sóder mennyisége: 0,1 m3/m2
Cement mennyisége: 30 kg/m2
A kivitelezés során keletkező beton törmeléket a Pályázat kiírója díjmentesen
elszállítja.
5. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatotok benyújtására nyitva álló idő: A rendelkezésre álló forrás kimerüléséig,
legkésőbb 2018. december 31-ig folyamatosan.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
6. Pályázatok feldolgozása
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek
feldolgozásra.
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 30
munkanapon belül, a Pályázat kiíró dönt a pályázatok:
·
támogatásáról;
·
tartaléklistára helyezésről;
·
elutasításáról.
A Pályázókat a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatja.
A vissza nem térítendő támogatásban részesülő Pályázók részére a
Támogató Támogatói Okiratot küld.
7. Pályázat megvalósítása
A Pályázónak a pályázat megvalósítására 30 nap áll rendelkezésre. A pályázat
megvalósításáról a pályázónak értesítenie kell a Pályázat kiírót. A pályázat határidőre
történő befejezésének elmulasztása esetén a pályázónak a Támogatói
Okiratban rögzített kártérítési kötelezettsége keletkezik.
8. A pályázati dokumentumok beszerzésének lehetőségei
A Pályázati Felhívás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán
és a www.gyomaendrod.hu honlapon érhetőek el.
Pályázati adatlap
a „Lakossági járda felújítási támogatása” programhoz
Pályázó adatai
Név:
………………………………………………………
Állandó lakcím:
………………………………………………………
Születési hely, idő:
………………………………………………………
Anyja neve:
………………………………………………………
Adóazonosító jel:
………………………………………………………
Pályázó telefonszáma:
………………………………………………………
Pályázatban résztvevő ingatlan címe:………………………………………………………
Felújítandó járda hossza:
………………………………………………………
Felújítandó járda szélessége (min. 1 m): …………………………………………………
Keletkező törmelék mennyisége:
………………………………………………………
Kivitelezést végző személy neve:
………………………………………………………

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(Érintettség
esetén
közzétételi
kérelem
benyújtása
szükséges,
mely
a https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/srv/letoltheto/kozpenz_kozzeteteli_kerelem.do
c címen érhető el.)
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával
kezdeményeztem.

Kelt: Gyomaendrőd, 2018. …………. hónap ……nap.
………………………………………
Pályázó aláírása

