Tiszta utca, rendes ház pályázati felhívás 2019.
A közterületeink tisztasága a kerület arculatát, élhetőségét, a lakosság közérzetét meghatározó
egyik alapvető tényező. A közterületek tisztántartása több szereplő feladata, emiatt a siker
érdekében a szereplők közötti együttműködés és a partnerség elengedhetetlen. Ezért a
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
pályázatot ír ki a társasházak előtti járda, zöldsáv és parkolósáv köztisztaságának javítása és a
terület fenntartásában való hatékonyabb együttműködés céljából
•
•
•

A pályázati díjazási keret 4 000 000 Ft.
A pályázaton részt vehetnek XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek.
Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, mely nem
számolt el a korábbi önkormányzati pályázati támogatással.
A pályázatban összesen 50 társasház és lakásszövetkezet vehet részt. A pályázatok
befogadása jelentkezési sorrendben történik. A jelentkezéseket személyesen a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt. központi ügyfélszolgálatain, valamint elektronikusan, a
zöldpályázatok céljára létrehozott funkcionális email címre küldött regisztrációval
várjuk. A személyesen leadott pályázatokról átvételi igazolást, az emailben küldött
jelentkezésekre visszaigazoló emailt kapnak a jelentkezők. Az érkeztető
dokumentumok igazolják a jelentkezés tényét és idejét, a jelentkezési sorrendben kapott
helyet.

A
pályázati
eljárás
lebonyolítója:
XIII.
( kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu, +36-1-412-2359.)
A benyújtás határideje:
Az együttműködés időszaka:
Eredményhirdetés, díjak átadása:
1.

•

Zrt.

2019. március 29. 12 óra
2019. április 10. – 2019. december 31.
2020. március

Személyesen a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatain ( Lehel
Csarnok, Galéria szint, Budapest, XIII. Váci út 9-15. vagy 1131 Béke utca 65.), vagy
elektronikus úton kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen „Tiszta utca rendes
ház pályázat” megjelöléssel.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
•
•
•

3.

Közszolgáltató

A pályázat benyújtásának módja és helye:
•

2.

Kerületi

hiánytalanul kitöltött adatlap, mely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Központi Ügyfélszolgálatain vagy letölthető a www.angyalzold.hu honlapról,
I. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (így például alapító okirat,
vonatkozó közgyűlési döntés),
II. számú melléklet: opcionálisan vállalt többletmunkák (pl. graffitimentesítés, járda
nagynyomású mosása, fasor többletöntözése) felsorolását tartalmazó nyilatkozat.
A pályázat célja és tartalma:

A Tiszta utca rendes ház pályázat keretein belül a lakóközösségek védnökségbe veszik a
takarítási kötelezettségükbe tartozó közterületet. A pályázati rendszer elsődleges célja a

közterületek tisztán és gyommentesen tartása, emellett a lakóközösségek jogszabályi
kötelezettségeinek tudatosítása, a jogszabályi minimum előírásokon túlmutató feladatok
ellátása, valamint a kapcsolattartás erősítése a közterület üzemeltetője és a lakóközösségek
között a köztisztasági problémák hatékonyabb kezelése céljából. A pályázaton résztvevő
lakóközösségek vállalják a háztömb melletti járda és zöldsáv valamint útpadka rendszeres
gyom-, hulladék- és síkosságmentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Kötelező feladatok:
• Guruló szemét, ebürülék összegyűjtése.
• Útpadka menti takarítás.
• Járda vizes takarítása legalább havi 1 alkalommal.
• A járda, zöldsáv és útpadka gyommentesen tartása.
Nem kötelező, de bírálati előnyt jelentő szempontok:
• a területén lévő parkolósávok takarítása,
• grafiti- és matricamentesítés a ház falán, oszlopokon, műtárgyakon,
• a fasori sáv öntözése, amennyiben van ilyen,
• egyedi felajánlás szerinti feladatok végzése, pl.: fertőtlenítés, nagynyomású járdamosás.
A pályázat célja a jelentkező társasházakkal egy szorosabb és partneri együttműködés kiépítése.
A kapcsolattartó személyeknek lehetőséget biztosítunk a közterületeken keletkező problémák
közvetlen bejelentésére is, úgymint illegális hulladékok lerakása, szemeteskukák
telítettségének jelzése. Ezért a pályázat keretében a pályázókat tájékoztatjuk a nem társasházi
kompetenciába tartozó köztisztasági problémák esetén értesítendő szervezetekről [közterületi
kuka ürítés (FKF Zrt.), kutyakuka ürítése (Közszolgáltató Zrt.), illegális hulladék elszállítása
(XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.), útburkolat takarítás (FKF Zrt).]
Az egyes helyszínek terheltségét a havi értékelés során szorzószámok alkalmazásával
súlyozzuk.
4.

Díjazás:

A kiíró a gondozásba vett területet rendszeresen ellenőrzi a terület tisztaságát előre nem jelzett
időpontban a mellékelt értékelési táblázat alapján pontozza. A pontozás eredményéről a
résztvevőket havonta tájékoztatjuk. A pontozás alapján a pályázat lezárultát követően a
közterületek tisztaságáért legtöbbet tevő társasházakat az Önkormányzat díjazásban részesíti.
A díj legkisebb összege 50 000 Ft, legmagasabb összege 400 000 Ft.
Budapest, 2019. február
További információ a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu
+36-1-412-2359-as telefonszámon érhető el.
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Tiszta utca, rendes ház 2019. pályázat bírálati pontrendszer:
Havi értékelési pontok
A pályázati időszak során havonta történik értékelés előre nem jelzett időpontban végzett
helyszíni szemle alapján.
Szempont
Tisztaság,
gurulószemét-,
kutyaürülék-mentesség
Útpadkák (úttest és
járda/zöldsáv közötti
szegély) tisztasága
Gyommentesség:
járdán, épületfalnál,
útszegélynél
Parkolósáv tisztasága

Értékelés
a járda nagyon szemetes
a járda szemetes
a járdán néhány eldobált szemét, kutyaürülék
van
a járdán nincs szemét, de van kutyaürülék
a járda szemétmentes, tiszta
a padka szemetes, takarítatlan
a padka mellett néhány szemét található
a padka szemét- és lombmentes
a terület gyomos
a területen néhány gyom található
a terület gyommentes
a parkolósáv szemetes, takarítatlan
a parkolósávon néhány szemét található
a parkolósáv tiszta

pont
-2
-1
2
3
4
-1
2
4
-1
2
4
0
1
3

Terheltségi szorzószámok:
Az egyes helyszínek havi értékelési pontjainak összegét a terheltségi szorzószámmal szorozva
kapjuk meg a havi értékelést.
Terheltség
Súlyosan terhelt területek

Terhelt területek

Átlagos területek

Helyszínek
Pozsonyi út, Szabolcs utca, Angyalföldi utca,
Mohács utca, Hun utca, Pap Károly utca, Tatai
utca, Hollán Ernő utca sétáló szakasza, Váci
út, Szent István körút.
Újlipótváros Bessenyei utcáig terjedő szakasz
egyéb utcái, Kassák Lajos utca, Tüzér utca,
Csata utca, Kartács utca, Jász utca, Hajdú
utca, Tahi utca,
Minden egyéb helyszín

Szorzó
1,5

1,2

1

Egyszeri pontszámok pluszfeladatra
A pályázati időszak végén, egyszeri többlet pontszámot jelentenek. A partner fényképes
beszámolóval igazolja a pluszfeladat teljesítését.
Értékelés
a területen 1-2 alkalommal történt
graffitimentesítés
Grafitimentesség
a területen több alkalommal történt
graffitimentesítés
a területen 1-2 alkalommal történt fasor
többletöntözés
Fasor többlet öntözése
a területen rendszeresen történt fasor
többletöntözés
a területen rendszeres nagymosású
járdamosás történt
Egyedi felajánlás
a területen szennyezés (ürülék) takarítás,
pl.: fertőtlenítés,
fertőtlenítés történt
nagynyomású járdamosás
a területen egyéb tisztasági intézkedés is
történt
Szempont

pont
5
10
5
10
20
10
10

