
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRSASHÁZAK RÉSZÉRE 

társasházi kerékpártámaszok telepítésére 

 

 

Terézváros Önkormányzatának fontos célkitűzése a környezetkímélő, városbarát közlekedési 

formák, különösen a kerékpározás elterjedésének elősegítése. Ennek érdekében segítséget 

kíván nyújtani a kerékpárok biztonságos tárolásához a társasházi ingatlanok területén. 

 

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

pályázatot hirdet kerületi társasházi közösségek számára társasházi közös területeken 

kerékpártámaszok telepítésére, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

 

A pályázók köre: 

Budapest Főváros VI. kerületi, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal rendelkező 

társasházak 

 

Igényelhető támogatási összeg nagysága: a kerékpártámaszok beszerzésének és 

telepítésének költsége, de legfeljebb kerékpártámaszonként bruttó 30 ezer Ft. 

 

Egy pályázó 30 albetétenként legfeljebb 4 db kerékpártámasz beszerzésére igényelhet 

támogatást. 

 

A pályázatok benyújtása folyamatos, a beérkezési határidő határidők a következők: 

1. alkalom: 2021. július 15. 12.00 óra 

2. alkalom: 2021. szeptember 8. 12.00 óra 

 

A benyújtott pályázatokról a Környezetvédelmi Bizottság dönt. A benyújtási határidőig 

beérkezett pályázatok elbírálása a beérkezési határidőkhöz igazítva két alkalommal, 

beérkezési sorrend alapján, a pályázati keretösszeg kimerüléséig történik. Határidőn túli 

benyújtás vagy hiányzó melléklet esetén a pályázat elutasításra kerül. 

 

A pályázati keret összege: 3 millió forint. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a legalább 70 cm magasságú, „P”, „A” és „fordított U” alakú 

kerékpártámaszok beszerzése és telepítése támogatható. A kerékpártámaszok egyedi 

rögzítéssel telepítve, vagy egy szerkezetbe foglalva (ún. támasztóállványként) is elfogadhatók. 

 

Kereket közrefogó felépítésű kerékpártartók beszerzése és elhelyezése a jelen pályázati 

felhívás keretében nem támogatható. 

 

A pályázatot elektronikus úton, a www.terezvaros.hu oldalról elérhető, hiánytalanul kitöltött 

adatlapon, a csatolandó dokumentumokkal együtt lehet benyújtani Budapest Főváros VI. 

kerület Terézváros Önkormányzata részére, az alábbiak szerint: 

1. Elektronikusan a Cégkapun vagy az Ügyfélkapun keresztül (a címzett KRID 

azonosítója: 443859706), vagy a kerekpar@terezvaros.hu e-mail címre. 

2. Személyesen ügyfélfogadási időben Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi 

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1067 Budapest, Eötvös u. 4.) 

 



[Ide írhatja a szöveget] 
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A pályázat utófinanszírozású, a támogatás folyósítására a megvalósítást és ellenőrzést 

követően, jelen pályázati felhívásban támasztott feltételek teljesülése esetén, egy összegben 

kerül sor. 

 

A megítélt támogatási összeg kifizetését igényelni a nyertes pályázóknak megküldésre kerülő 

elszámoló lap, valamint a kerékpártámaszok beszerzését igazoló, a pályázó társasház nevére 

és címére szóló számlával, valamint a szakszerűen telepített kerékpártámaszokat bemutató 

fényképek csatolásával lehet igényelni. 

 

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a nyertes pályázatok keretében már a 2021. július 1. után 

felmerült költségek is elszámolhatók, ezért ezen időpontot követően a tervezett beszerzések 

a pályázó saját felelősségére végrehajthatók. Ebben az esetben a pályázathoz kérjük 

mellékelni a kerékpártámaszok beszerzését igazoló számlát, valamint a beszerzett 

kerékpártámaszokat bemutató fényképeket. 

 

A pályázat benyújtásával Pályázó hozzájárul az adatlapon és a csatolt mellékletekben 
megadott adatok Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi 
Polgármesteri Hivatal által történő megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá tudomásul veszi 
és beleegyezését fejezi ki, hogy a benyújtás során leadott fényképes anyagokat Terézváros 
Önkormányzata saját marketing és sajtó anyagaihoz felhasználhatja. 
 
Budapest, 2021. július 2. 

 
 
 
Temesvári Szilvia s.k. 
alpolgármester 
 
 

Csatolandó dokumentumok: 

 hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, 
 közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív, vagy a tulajdonosok többsége (50%+1 tulajdoni 

arány) által aláírt szándéknyilatkozat, amelyből kiderül, hogy a társasházi 
ingatlantulajdonosok tudnak a tervezett beszerzésről, és ahhoz hozzájárulnak, 

 1 db helyszínrajz és 2-3 fénykép a kerékpártámaszok tervezett helyéről (a helyszínrajz 

lehet kézzel rajzolt, de a főbb méreteket jelölni kell rajta); 

 fénykép vagy műszaki rajz a beszerezni kívánt kerékpártámaszokról. 


