
1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő -

Testületének Városüzemeltetési Bizottsága 43/2022. (III.11.) számú 

határozatával kiírt  

2022. évi 

„Erzsébetváros Kertje” pályázathoz 

 

 

A pályázaton részt vehet a VII. kerület közigazgatási területén lévő: 

a) társasházak 

b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.) 

c) önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek) 
d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott  intézmények. 

 

A pályázó lakóközösség, társasház, intézmény neve:  

....................................................................................................................................................... 

 

A nevezni kívánt ingatlan címe:  .................................................................................... 

 

A pályázó képviselőjének neve:................................................................................ 

A pályázó képviselőjének postacíme: ............................................................ 

Telefonszáma:…………………………………………………................................................... 

E-mail címe: ................................................................................................................................. 

 

A nevezni kívánt ingatlan bemutatása (pl. beültetett növények fajtái, száma, növényritkaságok, 

érdekességek, amelyek egyedivé teszik az ingatlant, ki gondozza a növényeket) legfeljebb 1000 

karakter terjedelemben: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Melléklet: 5 db színes fényképfelvétel csatolandó a nevezett ingatlanról  

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített adatokat az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotörvény.) rendelkezéseit 

betartva, a támogató Budapest Főváros VII. kerület, Erzsébetváros Önkormányzata, valamint a 

támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati 

eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.  

 

Tudomásul veszem, hogy az infotörvény 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető 

adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján 

(www.erzsebetvaros.hu)  nyilvánosságra kerülnek.  



Mint a pályázat benyújtója felelősséget vállalok arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárás 

során általam benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése 

jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták. 

 

Budapest, 2022. ................ hó ..... nap 

 

 

 

........................................................... 

     a pályázó képviselőjének aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   2. sz. melléklet 
 

Megállapodás tervezet 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (székhelye: 1073 Budapest, 

Erzsébet krt. 6.; adószáma: 15735708-2-42, KSH statisztikai számjele: 15735708-8411-321-

01; törzskönyvi azonosító száma: 735704), képviseli: Niedermüller Péter polgármester, a 

továbbiakban: Önkormányzat  

 

másrészről 

…………………..  (székhelye: ………………… adószáma: ………………. bankszámlaszám:  

……………………, képviseli………………) a továbbiakban: Díjazott,  együttesen: Felek 

között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:  

 

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-

testület feladat- és hatáskörében meghozott, az Erzsébetváros kertjéről szóló 19/2020. 

(V. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint az Önkormányzat 

létrehozta az „Erzsébetváros Kertje” pályázatot, mely alapján évente hét díjazott 

pénzbeli díjazásban részesül. 

Az „Erzsébetváros Kertje” díj azon VII. kerületi lakóközösségek és az Önkormányzat 

által fenntartott intézmények részére adományozható, melyek az ingatlanuk udvarán 

saját erőből hajtottak végre növényesítést, alakítottak ki kertet, vagy önkormányzati 

támogatással valósították azt meg, azonban az erre vonatkozó fenntartási időszak már 

eltelt.  

 

2. A Rendelet értelmében a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros 

Önkormányzata „Erzsébetváros Kertje” bíráló bizottsága a 2022. évi „Erzsébetváros 

Kertje” pályázat ……. helyezettje díjat adományozott a Díjazott részére.  

A díj adományozásának rendje tartalmazza az elismeréshez tartozó anyagi elismerés, 

…………….., azaz   …………..forint adományozását.  

 

3. Az Önkormányzat a 2022. évi „Erzsébetváros Kertje” pályázat bírálatára létrehozott 

bíráló bizottság döntésének végrehajtása érdekében jelen megállapodást köti meg a 

Díjazottal a díjazás átadására vonatkozóan. 

 

4. A jelen megállapodás aláírásától számított 30 napon belül az Önkormányzat 

…………Ft-ot, azaz  ……………….. forintot átutal a Díjazott  Felek megnevezésénél 

megjelölt bankszámlaszámára.  

 

5. A Díjazott kijelenti, hogy a 2022. évi „Erzsébetváros Kertje” díjhoz tartozó anyagi 

elismerést elfogadja.  

 



6. A Felek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

számú Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésével összhangban rögzítik, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősülnek. 

 

7. Jelen megállapodás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban 

készült és abból az Önkormányzat 3 (három), a Díjazott pedig 1 (egy) db eredeti 

példányt átvesz. 

 

Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Budapest, 2022…………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata 

Önkormányzat 

képviseli: Niedermüller Péter polgármester 

  

…………………………………… 

………………………..  

Díjazott   

képviseli:  

 

Jogilag ellenőrizte: 

  ……………………………………………. 

dr. Laza Margit 

jegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

 …………………………………. 

Nemes Erzsébet 

irodavezető 
 

 

 


