Pályázati adatlap
Algyő Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő belterületi ingatlan előtt
elhelyezkedő közterületi járdaszakasz, illetve járdával együtt gépkocsi bejáró
kialakítására vagy felújítására
1. A kérelmező adatai:
név:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………….
lakcím: ………………………………………………………………………………………………………………………
elérhetőség (email, telefon): ………………………………………………………………………………………..
2. A pályázattal érintett közterület megnevezése (utca, házszám, hrsz.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jogosultság igazolása (pl. tulajdonos)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. A felújítandó terület (járda, vagy járda + bejáró) megnevezése és nagysága (m2):
Járdaszakasz hossza: ……………………………………………………………………………………………………
Járdaszakasz szélessége: ………………………………………………………………………………………………
Területe összesen (m2): ………………………………………………………………………………………………..
Bejáró hossza: ……………..………………………………………………………………………………………………
Bejáró szélessége: …………………..……………………………………………………………………………………
Területe összesen (m2): ………………………………………………………………………………………………..
5. A meglévő állapot leírása, pályázat indoklása (az elektronikus formában benyújtott
pályázathoz digitális képfelvételt, a papír alapon beadott adatlaphoz nyomtatott
fényképet szükséges csatolni):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Egyéb nyilatkozatok:
1. A pályázati kiírás részletes feltételeit megismertem, tudomásul vettem.
2. Vállalom:
- hogy a szabályzatban meghatározott műszaki feltételek szerint és az abban meghatározott
határidő (60 nap) időtartama alatt, de legkésőbb 2023. március 31-ig a pályázatommal érintett
közterületi járdaszakaszt és bejárót (ha erre is kiterjedt a pályázat) elkészítem;
- a járda megépítésének támogatáson felüli összes felmerülő költségeit, valamint a közterületen
okozott károk, illetve a közterület eredeti állapotba történő helyreállítását;
- a régi járdalapból származó törmelék, föld, és egyéb hulladék saját költségemen történő
elszállítását.
3. Nyilatkozom, hogy az Önkormányzat által részemre az ingatlanom előtti járdaszakasz
felújításához biztosított anyagot kizárólag a járda építésére használom fel.
4. Tudomásul veszem, és hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a kiírásban vállalt feltételeket
nem teljesítem, az Önkormányzat az átadott építőanyag értékének – a szerződés aláírásától
számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összeggel növelt – erejéig követeléssel élhet
felém.
5. Tudomásul veszem az alábbiakat:
- amennyiben az érintett ingatlan ereszcsatornája az utcára van kivezetve, a pályázónak
vállalnia kell, hogy a csapadékvizet járdaszint alatt, zárt csövön keresztül vezeti bele a nyílt
árokba úgy, hogy a bevezetett víz ne károsítsa, ne mossa ki az árok falát;
- amennyiben nincs nyílt vízelvezető vagy szikkasztó árok az ingatlan előtt, úgy a
csapadékvizet rácsos folyóka beépítésével kell a zöldterületre vezetni. Ebben az esetben a
rendelkezésre álló zöld terület nagysága (és a telepített növényzet) alapján egyedi
elbírálás szerint dönt az Önkormányzat arról, hogy szikkasztó árok (vagy kulé kaviccsal
feltöltött szikkasztó gödör) kialakítása szükséges-e.
6. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó,
azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
7. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az Algyői Polgármesteri
Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportja helyszíni szemle útján ellenőrzi.
8. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az Algyő település járdafelújítási programja
pályázati eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: .............................., 2022. …….................................
.............................................................
pályázó aláírás

