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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

társasházak és szövetkezeti lakóházak részére 

mobil, zárt hulladékkonténer-tároló közterületen történő 

kihelyezésének támogatására 

 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testülete a 224/2020. (IX. 24.) Kt. határozat alapján a 

Budapest XXI. kerület közigazgatási határain belül található, legalább 4 

lakásból álló társasházak, illetve lakásszövetkezetek részére mobil, zárható 

kivitelű és zárható hulladékkonténer-tárolók közterületen történő 

kihelyezésének támogatására az Önkormányzat az alábbi nyilvános 

pályázatot hirdeti meg: 

 

 

1. A pályázat tárgya: 

 

A pályázat tárgya a Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén lévő, 

legalább 4 lakásból álló társasházak, lakásszövetkezetek számára mobil, zárt 

kivitelű és zárható hulladékkonténer-tárolók (a továbbiakban: tároló) 

támogatási szerződés alapján történő beszerzése a támogatott pályázók 

önrészének beszámításával, továbbá a tárolóknak a támogatott pályázók 

használatába, majd tulajdonába adása, a jelen pályázati felhívásban és az 

ennek alapján kötendő támogatási szerződésben foglalt feltételek és 

kötelezettségek szerint. 

 

A megpályázható tárolók az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek: 

a) mobil, azaz szállítható jelleg,  

b) méretek: 

- hosszúság: 1660 mm, 

- szélesség: 1320 mm, 

- magasság: 1660 mm, 

- tömeg: 1500 kg; 

c) anyaga és színe: natúr, szürke látszóbeton; 

d) a tárolóban elhelyezhető hulladékgyűjtő mérete: 1 x 1100 liter; 

e) ajtók: horganyzott acél anyagú, zárható kivitelben; 

f) tartozékok: 5 db kulcs; 

g) rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmasság; 

h) tartós jelleg, időtálló kialakítás; 

i) kis karbantartási és kezelési igény; 

j) vandálbiztos jelleg; 
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k) tisztíthatóság, fertőtleníthetőség; 

l) szellőztethetőség; 

m) tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés; 

   o) a csapadékvíz és a tisztításhoz használt víz kivezetésének a megoldása. 

 

Fénykép a jelenleg megpályázható tárolókról: 
 

 
 

Az Önkormányzat a tárolók beszerzésére (ideértve a szállítást és az elhelyezést 

is) a Gyártóval (Innobet Kft., székhely: 6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta 

utca 30.) előzetesen keretszerződést kötött.  

 

A Gyártó a tárolókra teljesítménynyilatkozatot és jótállási jegyet ad, és a 

keretszerződésben 5 év jótállást (garanciát) vállalt. 

 

Az Önkormányzat közreműködésével már korábban is kerültek megrendelésre 

és közterületi kihelyezésre mobil, zárt hulladéktárolók ugyanettől a gyártótól. A 

tárolókkal kapcsolatos lakossági visszajelzések alapján a kihelyezett tárolók 

nagyban hozzájárultak a kerületi hulladékproblémák, illetőleg a településkép 

javításához.   

 

 

2. A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke és a beszerzés menete 

 

A tárolókat az Önkormányzat a Gyártóval kötött keretszerződés alapján, a 

benyújtott érvényes és eredményes pályázatokat benyújtó pályázókkal 

kötendő támogatási szerződések alapján rendeli meg. Mivel a 224/2020. (IX. 

24.) Kt. határozat elfogadásával az Önkormányzat a jelen pályázat céljára 
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összesen 5.000.000 Ft támogatást biztosít, illetve az alábbiakban részletezettek 

szerint a nyertes pályázók alapvetően 50 % önrészt kötelesek biztosítani, a 

teljes tervezett beszerzési keretösszeg 10.000.000 Ft.  

 

Egy pályázó legfeljebb kettő tároló beszerzésének támogatására pályázhat, 

illetve olyan pályázók is nyújthatnak be pályázatot, amelyek már rendelkeznek 

valamilyen zárt hulladéktárolási megoldással, azonban a jelen pályázat 

keretében elsősorban azokat a pályázókat kívánja az Önkormányzat 

támogatni, amelyek még nem rendelkeznek külső zárható tárolóval, és a 

tárolást erre rendelt belső helyiségben sem tudnák biztosítani. Mindezekről 

részletesebben a pályázati feltételekről és a pályázat elbírálásáról szóló részben 

tájékozódhatnak. 

 

A tároló beszerzési ára egyenként bruttó 673.000 Ft. Ez az összeg tartalmazza a 

gyártási, a szállítási és a telepítési költségeket is. Ennek az összegnek a felét, 

vagyis tárolónként 336.500 Ft-ot kell a nyertes pályázóknak önrészként 

megfizetniük az Önkormányzattal a pályázati eljárás lezárulta után kötendő 

támogatási szerződések megkötését követően, de még a tárolók 

Önkormányzat általi megrendelését megelőzően. A tárolókat az 

Önkormányzat szerzi be közvetlenül a Gyártótól, valamint a szállítást és 

telepítést is koordinálja a pályázati helyszínekre. 

 

Az Önkormányzat minden nyertes pályázót tárolónként egyenlő összeggel 

támogat, illetve a pályázatok az e pályázati felhívásban megjelölt értékelési 

sorrend szerint csak a pályázati keretösszeg kimerítéséig támogathatók. 

 

Mivel az anyagköltségek esetleges időközbeni emelkedésére, illetve más 

hasonló gazdasági okokra tekintettel a Gyártó fenntartotta a költségek 

esetleges időközbeni növekedésének lehetőségét, a keretszerződés szerint az 

Önkormányzat a pályázat eredményének közlése után, de még a támogatási 

szerződések megkötése előtt pontosító ajánlatot kér a Gyártótól, aki ekkor már 

a végleges árat kell, hogy megjelölje. A támogatási szerződések megkötésére 

és azt követően a megrendelések leadására ennek megfelelően kerül sor.  

 

Bár a fent megjelölt árak tehát előzetesen irányadónak tekinthetők, kérjük, 

számoljanak az áraknak a támogatási szerződés megkötéséig való esetleges 

emelkedésével is. Az Önkormányzat az árak fentiek szerinti növekedése esetén 

a különbözetet az önrész részeként áthárítja a nyertes pályázókra, tehát ebben 

az esetben a pályázónak ennyivel magasabb önrészt kell megfizetnie a 

támogatási szerződés megkötését követően. Mindezeket a kikötéseket a 

támogatási szerződések részletesen tartalmazni fogják. 
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A 8. pont szerinti bizottság a pályázatokról a benyújtási határidőtől számított 15 

napon belül dönt. Az Önkormányzat a pályázókat a pályázat eredményéről, 

illetve a feltételesen nyertesnek tekinthető pályázókat az eredményük 

sorrendjéről, valamint – annak megkérése után – a végleges gyártói 

árajánlatról hivatalosan tájékoztatja.  

  

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a feltételesen nyertes pályázókkal a 

hivatalos értesítések mellett telefonon, illetve emailben is kapcsolatot tartson, 

és a pályázatok eredményét, illetve a végleges gyártói árajánlatot rövid úton 

is közölje, továbbá a végleges gyártói árajánlat vállalása kapcsán a 

pályázóval rövid úton is egyeztessen. 

 

Az érintett pályázókkal ezt követően kerülnek megkötésre a támogatási 

szerződések, amelyek aláírására a támogatottak a végleges gyártói árajánlat 

eredményéről való, az Önkormányzat által küldött értesítés megküldését 

követő 15 napon belül, az Önkormányzat által meghatározott időpontban és 

helyszínen kötelesek.  

 

Amennyiben valamelyik pályázó a fentieket nem teljesíti, a sorrendet tekintve 

helyébe a soron következő pályázó lép. A nyertes pályázók végleges köre a 

támogatási szerződések aláírásával kerül rögzítésre.  

 

A támogatott által fizetendő önrész Önkormányzat felé való megfizetésének 

határideje a támogatási szerződés megkötését követő 15 nap. Amennyiben ez 

valamelyik támogatott részéről nem teljesül megfelelően, az Önkormányzat 

eláll az adott támogatási szerződéstől. 

 

Az önrészeknek az Önkormányzat felé való átutalását követően az 

Önkormányzat megrendeli a Gyártótól a tárolókat. A gyártást (valamint a 

szállítást és a kihelyezést) a Gyártó a keretszerződésben a megrendeléstől 

számított 12 héten belül vállalta.  

 

A tárolók szabályszerű kihelyezését és átvételét követően a tároló a támogatott 

használatába kerül, majd a teljesítés Önkormányzat általi igazolását és a 

számla Gyártó felé való teljes kiegyenlítését követően az Önkormányzat 

tulajdonátruházó határozatával azt a támogatott tulajdonába adja. 

 

 

3. Kapcsolódó kötelezettségek 

 

Az érvényes és eredményes pályázatot benyújtó, véglegesen nyertesnek 

megállapított pályázókkal a pályázat megvalósítására támogatási szerződés 
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megkötésére kerül sor. A szerződés megkötése a pályázati támogatás 

biztosításának előfeltétele, a pályázó a szerződést köteles megkötni. 

 

A szerződés megkötését követően a Támogatott a fent megadott határidőben 

köteles a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott 

önrészt az Önkormányzat felé teljes egészében megfizetni; ennek elmaradása 

elállási oknak minősül.  

 

Ha a tervezett kihelyezési terület a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 

területen található, akkor az eredményes pályázatról való értesítést követően 

a Fővárosi Önkormányzat közterület-használati hozzájárulását szintén a 

támogatási szerződés Támogatott általi aláírására rendelkezésre álló időpontig 

kell bemutatni.1 Ha a kihelyezési terület olyan területen található, amelyre a 

kerületi Önkormányzat közterület-használati hozzájárulása szükséges, a kerületi 

Önkormányzat a közterület-használati hozzájárulás elbírálását a pályázat 

elbírálásával egyidejűleg végzi. 

 

A tároló elhelyezési helyszíne csak az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával 

kerülhet kijelölésre vagy megváltoztatásra. A Támogatott az elhelyezésig saját 

költségen elvégzi a szükséges tereprendezési munkálatokat. 

 

A tároló legyártását követően a helyszínre szállítás, elhelyezés és átadás 

kapcsán – valamint általánosan is – a Támogatott köteles az Önkormányzattal 

együttműködni, az elhelyezés befejezésekor a tárolót a szerződésnek 

megfelelően átvenni, majd a tulajdonátruházás során azt tulajdonba venni.  

 

A Támogatottat az átadástól terhelik a tároló használatával összefüggő, illetve 

a tulajdonost általában terhelő kötelezettségek, a tároló használatához 

kapcsolódó esetleges költségek, valamint az átadástól viseli a tárolóban 

keletkezett, illetve általa okozott esetleges károkat, ha arra harmadik személyt 

nem lehet kötelezni. 

 

A Támogatott az átadást követően, a szerződés fennállása alatt köteles a 

tárolót a pályázat céljának és a szerződési előírásoknak megfelelően használni, 

a használatot a lakóknak biztosítani, használaton kívül zárva tartani, valamint 

állagmegóvásáról és karbantartásáról saját költségen gondoskodni.  

 

A Támogatott vállalja, hogy az ingatlana területét, az ingatlan előtti járdát, a 

járda és az úttest közötti területet, valamint a tároló és a Támogatott egyéb 

hulladéktárolóinak és hulladékgyűjtőinek elhelyezésére szolgáló területeket és 

 
1 A fővárosi önkormányzati hozzájárulás a jogszabályok szerint sommás eljárásban 8 napon belül elintézhető, ha 

minden szükséges adat a hatóság rendelkezésére áll.  
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ezek közvetlen környezetét folyamatosan tisztán, rendezett állapotban tartja, 

az ezt szükségessé tevő okoktól függetlenül. 

 

A Támogatott a tároló tulajdonjogát a tulajdonjog megszerzésétől számított 10 

évig nem ruházhatja át, továbbá a Tároló harmadik személy használatába 

adására nem jogosult. 

 

A Támogatott köteles a szerződésben előírt, a támogatás felhasználásához 

kapcsolódó beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeket 

teljesíteni, illetve tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizheti a tároló 

használatát, állapotát, valamint a fent említett tisztántartási kötelezettségek 

teljesítését. 

  

 

4. A pályázaton való részvétel feltételei 

 

Pályázatot nyújthat be az a Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási 

területén lévő, legalább 4 lakásból álló társasház, lakásszövetkezet, 

 

a) amely esetében a hulladékgyűjtők épületen belüli helyiségben történő 

vagy épületen kívüli elzárt elhelyezését jelenleg nem vagy nem teljes 

mértékben lehet megoldani; 

b) amely a hulladékgyűjtői kapcsán a pályázat benyújtásakor rendelkezik 

hatályos, a hulladékgyűjtők tartós kihelyezésére vonatkozó önkormányzati 

közterület-használati hozzájárulással; 

c) amely rendelkezik hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződéssel; 

d) amely rendelkezik olyan, az adott lakóingatlan közelében lévő helyszínnel, 

ahol a Tároló a pályázat szerinti céloknak megfelelően, esztétikusan, 

zöldfelület károsítása, valamint a közúti és gyalogos forgalom 

akadályozása nélkül, balesetmentes módon elhelyezhető;  

e) amely vállalja a 2-3. pont szerinti kötelezettségek teljesítését, ideértve a 

támogatási szerződés megkötését és az önrész határidőben történő 

megfizetését is; 

f) amely nem áll felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy törlési eljárás alatt; 

g) amely nem rendelkezik lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett 

köztartozással, illetve az Önkormányzat által korábban juttatott 

támogatással összefüggésben elszámolási, visszafizetési késedelemben 

nincs; 
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h) amely megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt követelményeknek 

(lakásszövetkezet esetén);2 

i) amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül 

(lakásszövetkezet esetén).3 

 

 

5. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  

 

A pályázathoz csatolni kell az alábbi iratokat, mellékleteket: 

 

a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot; 

b) a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot; 

c) a pályázó döntéshozó szervének döntését, amely az önerőhöz szükséges 

forrást, valamint az egyéb szükséges intézkedéseket biztosítja (az önerő 

biztosítása kapcsán a pályázó előzetes kérésére az Önkormányzat 

határozatmintát szolgáltat, amely a lakóház döntéshozó szervének ülésén 

felhasználható); 

d) térkép-mellékletet, amelyen a pályázó jól azonosítható módon megjelöli 

a tároló tervezett elhelyezésének pontos helyét;4 

e) a hatályos önkormányzati közterület-használati hozzájárulás másolatát, 

vagy nyilatkozatot arról, hogy a jogszabályok alapján miért nem volt 

szükséges közterület-használati hozzájárulás; 

f) társasház esetében az alapító okirat, lakásszövetkezet esetén pedig az 

alapszabály azon oldalainak másolatát, amelyek a hulladéktárolással, 

illetve hulladékkezeléssel kapcsolatban releváns rendelkezéseket 

tartalmaznak; 

g) a pályázó képviseletét ellátó természetes vagy jogi személy képviseleti 

jogosultságát alátámasztó dokumentum másolatát, valamint a 

képviseletre jogosult aláírási címpéldány-másolatát; 

h) a pályázó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése másolatát; 

i) 30 napnál nem régebbi nemleges NAV-igazolást; 

j) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll felszámolási, csőd-, 

végelszámolási vagy törlési eljárás alatt, illetve az Önkormányzat által 

korábban juttatott támogatással összefüggésben elszámolási vagy 

visszafizetési késedelemben nincs; 

k) lakásszövetkezet esetén a pályázó 3. számú melléklet szerinti nyilatkozatát 

arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § 

 
2 A jogszabály itt érhető el (6. §, 8. §): https://njt.hu/jogszabaly/2007-181-00-00 
3 A jogszabály itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00 
4 Térképsablon: http://gispan.budapest21.hu:8008/mapguide/public/rkrg.php?locale=hu&pid=200856&uid=1 

https://njt.hu/jogszabaly/2007-181-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00
http://gispan.budapest21.hu:8008/mapguide/public/rkrg.php?locale=hu&pid=200856&uid=1
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(1) bekezdés 1. pont b) alpontja értelmében átlátható szervezetnek 

minősül;5 

l) lakásszövetkezet esetén a pályázó 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatát, 

illetve 5. számú melléklet szerinti kérelmét a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának, 

illetve 8. §-ának rendelkezései szerint;6  

 

 

6. A pályázatok benyújtása 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 17. (péntek).  

 

A pályázatokat magyar nyelven, papír alapon, postai úton vagy személyes 

benyújtás útján, 1 példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Budapest 

XXI. Kerület Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazatánál (1211 Budapest, Szent 

Imre tér 10.). Valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot szabályszerűen aláírva 

kell csatolni. A borítékra kérjük, írják rá: „Mobil, zárt hulladéktároló konténer 

pályázat”. Személyes leadás esetén a benyújtás időpontját előzetesen 

egyeztetni kell a +36 (1) 427-6100-s telefonszámon (ld. „További információk”.) 

 

A pályázó a benyújtási határidőig vonhatja vissza vagy módosíthatja, 

egészítheti ki a pályázatát. Amennyiben a pályázat benyújtása után a pályázó 

képviselőjének vagy kapcsolattartójának személyében változás áll be, erről az 

új adatok megadásával haladéktalanul írásban értesíteni szükséges az 

Önkormányzat kapcsolattartóját, a képviselő személyében bekövetkezett 

változás esetén az azt hitelt érdemlően igazoló dokumentum csatolásával 

együtt. 

 

 

7. A pályázatok bontása, érvénytelensége, hiánypótlása: 

 

A pályázatok bontására a Polgármesteri Hivatal (1211 Budapest, Szent Imre tér 

10.) hivatalos helyiségében kerül sor, 3 fős bizottság jelenlétében, a benyújtási 

határidőt követő 3 munkanapon belül. A pályázók a bontáskor nem lehetnek 

jelen.  

 

A pályázatok bontását követően kerül megvizsgálásra a pályázatok 

érvényessége. Érvénytelen a pályázat, amennyiben  

- azt a pályázati határidőt követően nyújtották be,  

- a pályázat vagy a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, 

illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,  

 
5 A jogszabály itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00.55 
6 A jogszabály itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2007-181-00-00 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-196-00-00.55
https://njt.hu/jogszabaly/2007-181-00-00
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- a pályázat hiányos. 

 

Hiánypótlásnak helye nincs, kérjük, hogy szükség esetén a pályázat benyújtása 

előtt a 11. pont szerinti elérhetőségeken tájékozódjanak a benyújtandó iratok, 

adatok kapcsán. 

 

 

8. A pályázatok érdemi elbírálása: 

 

Érdemi elbírálásra csak az érvényes pályázatok kerülnek, érvényes pályázat 

benyújtása ugyanakkor nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. Az 

érvényes pályázatokat egy 3 tagú bíráló bizottság értékeli, majd dönt a 

támogatásról.  

 

A pályázatok elbírálásakor a bíráló bizottság figyelembe veszi a rendelkezésre 

álló keretösszeget, a benyújtás sorrendjét, valamint, hogy a pályázó már 

rendelkezik-e megfelelő kapacitású - akár belső, akár külső - zárt 

tárolóval/tárolókkal. Ennek alapján az érvényes pályázatok körében a nyertes 

pályázatok kiválasztása az alábbi elvek mentén történik: 

 

A bíráló bizottság a pályázatok beérkezésének időrendje szerint sorba rendezi 

azokat az érvényes pályázatokat, amelyek esetén a pályázó nem rendelkezik 

belső vagy külső zárható tárolóval, majd ezeket követően a pályázatok 

beérkezésének időrendje szerint következnek azok az érvényes pályázatok, 

amelyek már rendelkeznek belső vagy külső zárható tárolóval, de azokban 

nem teljesen megoldható a hulladékgyűjtők elhelyezése. Arról, hogy belső 

vagy külső zárható tárolóval már rendelkezik, illetve, hogy abban nem oldható 

meg teljeskörűen a hulladékgyűjtők tárolása, a pályázó nyilatkozik, de a Hivatal 

ezt jogosult a helyszínen is ellenőrizni. A fentiek szerint kialakult sorrend szerint a 

pályázati keretösszeg kimerüléséig, minden pályázó tárolónként a jelen 

pályázati felhívásban meghatározott azonos összegben kap támogatást.  

 

A bíráló bizottság a fentieknek megfelelően a pályázatokról a benyújtási 

határidőtől számított 15 napon belül dönt. Ezt követően a pályázók a 

pályázatuk érvényességéről, illetve eredményéről tájékoztatást kapnak.  

 

 

9. A pályázati eljárás eredménytelensége: 

 

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben 

- határidőben nem érkezett érvényes pályázat, 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázatban foglalt 

feltételeknek. 



 

10 

 

 

Fentieken túl az Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást 

indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázati felhívást az 

benyújtási határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonja. 

 

 

10.  A pályázat alapján megkötendő szerződés: 

 

Az eredményes pályázatot benyújtó pályázóval a pályázat megvalósítására 

támogatási szerződés megkötésére kerül sor. Ennek aláírására a pályázó a 

végleges gyártói árajánlatról való önkormányzati értesítés megküldését 

követő 15 napon belül, az Önkormányzat által meghatározott időpontban és 

helyszínen köteles. Az eredményes pályázatot benyújtó pályázó a szerződést 

köteles megkötni, a szerződés megkötése a pályázati támogatás 

biztosításának előfeltétele.  

 

A támogatás a Támogatottnak közvetlenül nem fizethető ki: a támogatás az 

Önkormányzat által a Támogatott számára beszerzendő tároló megrendelése 

és beszerzése körében kerül felhasználásra, a Gyártónak való átutalás 

keretében, a Támogatott által fizetett önrész beszámításával. 

 

 

11.  További információk:  

 

A jelen pályázat egységesen tartalmazza a részletes pályázati dokumentációt 

is. A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal 

Igazgatási Ágazatánál kapható. Kapcsolattartó: dr. Csomány Csenge, 

telefonszám: +36 (1) 427-6100, email: csomany.cs@budapest21.hu. 

 

A pályázat megjelenik Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata honlapján 

(www.csepel.hu), valamint a Csepeli Hírmondóban és a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján.  

 

 

Budapest, 2022. május 20. 

 

 

 

  

mailto:csomany.cs@budapest21.hu
http://www.csepel.hu/
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1. számú melléklet 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
a mobil hulladéktároló program kapcsán kiírt pályázaton történő részvételhez  

 

Társasház, lakásszövetkezeti ház címe: 
  

 

 

Helyrajzi szám:  
 

Lépcsőházak száma:  
 

Szintek száma:  
 

Lakások száma:  
 

Ebből az önkormányzati lakások száma:  
 

Van-e már belső vagy külső zárható tároló:  
 

 

Ha igen, abban milyen hulladékgyűjtők 

tárolása történik jelenleg és mely 

hulladékgyűjtőké nem: 

 

 

 

Megpályázni kívánt tárolók száma:  
 

Biztosított önrész bruttó összege forintban  

(a pályázott tárolók számától függően): 
  

 

 

Társasház, lakásszövetkezet számlaszáma:  
 

Képviseletre jogosult (név, beosztás; ha cég, 

illetve jogi személy végzi a képviseletet, akkor 

ennek és a képviseletet ténylegesen gyakorló 

személynek a megjelölése is szükséges):  

 

Képviseletre jogosult postacíme (székhelye), 

cégkapuszáma, e-mail címe, telefonszáma: 
  

 

 

    
 

Kelt:    

 

    
 

A pályázó képviseletére jogosult személy 

aláírása és bélyegzőlenyomata 
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2. számú melléklet 

NYILATKOZAT 
 

a mobil hulladéktároló program kapcsán kiírt pályázaton történő részvételhez 

 

 

 

Alulírott (képviselő): ________________________________________________________ 

a (társasház, lakásszövetkezet címe): ________________________________________ 

cím alatti társasház, lakásszövetkezet képviseletében a mobil hulladéktároló 

program kapcsán 2022 májusában kiírt pályázaton történő részvételhez az 

alábbi nyilatkozatot teszem. 

A pályázati felhívásban foglalt valamennyi tartalmi és formai követelmény 

gondos áttekintése után kijelentem, hogy az abban foglalt valamennyi 

feltételt, körülményt és követelményt megismertük, megértettük, elfogadjuk, az 

előírt pályázati feltételeknek megfelelünk, és mindezek alapján a mellékelt 

pályázati adatlapon és a többi csatolt dokumentumban foglaltak szerint részt 

kívánunk venni a pályázaton. 

Kijelentem, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a 

pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. 

Budapest, 20…………………………….  

 

__________________________________ 

            Társasház/Lakásszövetkezet 

                                                                                képviseletére jogosult  
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 3. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL7 

 

 

Nyilatkozattevő (társasház, lakásszövetkezet): 

Név: ………………………………………………………………………….......................... 

Cím, székhely: ………………………………………………………………………………... 

Nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………… 

Adószám: …………………………………………………………………………………….. 

Képviseletében eljár: ………………………………………………………………………. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) 

pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) 

bekezdés 1. pont b) alpontja alapján felelősségem tudatában nyilatkozatot 

teszek arról, hogy az általam képviselt gazdálkodó szervezet átlátható 

szervezetnek minősül, azaz  

 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 

tényleges tulajdonosa megismerhető, 

 

2. az Európai Unió tagállamában (ideértve Magyarországot is), az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, 

 

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 

 

 
7 Az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján költségvetési támogatás annak nyújtható, aki átlátható szervezetnek 

minősül. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján a gazdálkodó szervezeteknek az ott meghatározott 

tartalommal átláthatósági nyilatkozatot kell tenniük. Az Nvt. 3. § (1) bekezdés 3a. pontja és az ott hivatkozott, polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja alapján gazdálkodó szervezet a 

lakásszövetkezet is (a társasház nem). 
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4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 

tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti 1-3. 

pont szerinti feltételek fennállnak. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében 

bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági 

nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől haladéktalanul, de legkésőbb a 

változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Budapest 

Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal részére, vagy amennyiben az 

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt 

haladéktalanul bejelentem. 

 

Elfogadom, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése alapján Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata és annak Polgármesteri Hivatala az átláthatóság 

ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, az Áht. 55. § -

ában meghatározott adatokat kezelni, továbbá jogosult kezelni a pályázat 

benyújtásával és elbírálásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat. 

 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve 

külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult 

vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).  

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

______________________________________ 

szervezet képviseletére jogosult aláírása 
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4. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

 

 

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 

 

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: 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

5. számú melléklet 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

A Pályázó neve: 

 

Természetes személy lakcíme: 

Születési helye, ideje:  

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma: 

Képviselőjének neve: 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 

Képviselőjének neve: 

Nyilvántartásba vételi okirat száma: 

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

___________________________________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert  

 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében 

nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!).  

 

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye beírandó): 

……………………...……………………...……….……………………………………………

………………………………………………………………………………..……………….…  

 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 

képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) 

bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag 

természetes személy pályázó esetén!) 

 

Indoklás:  

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-

, mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) 

pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó 

esetén!). 

 

Indoklás: 

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 

………………………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………...… 

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 

 ……………………………………………………………………………...…………………... 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, 

egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 

o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  

 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 

 ……………………………………………………………………………….…………………. 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet 

neve, székhelye beírandó): 

.………………………………………………………………………………………………….. 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 
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képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) 

pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 

 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt: 

 

 

 

Aláírás/Cégszerű aláírás 

 

 
 


