PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Fogadj örökbe egy fát!” pályázat
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) meghirdeti a kerület lakossága részére a „Fogadj örökbe egy fát”
közösségépítő és környezetszépítő pályázatot (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat célja:
Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek
megszépítésébe. A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül
szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt.
A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében
található növényzet nagyban hozzájárul. A Pályázat lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az
Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és
az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen.
A Pályázat keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes pályázó által megjelölt helyen
igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik.

Pályázati feltételek:
1.

A Pályázaton indulhat minden, pályázati adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött,
pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a pályázat tárgyát képező közterülettel határos
ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező).
Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több
tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési
helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát a pályázathoz mellékelni
szükséges.
Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője nyújthat be pályázatot, ebben az
esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges.
A pályázat kizárólag a saját tulajdonú/ használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan
nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem.
A pályázati adatlap a pályázati kiírás 1. mellékletét képezi

2.

3.

A pályázó írásos nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Pályázat keretén belül elültetett
facsemete szakszerű gondozását, fenntartását saját költségén vállalja:
-

az ültetéstől számított legalább 3 évig, április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti
1 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás alkalmanként legalább 40 liter
vízzel történik,

-

az ültetéstől számított legalább 3 évig, tartós kánikula és szárazság esetén, június 1. és augusztus
30. közötti időszakban legalább heti 2 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás
alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik

-

ősszel, lombhullás idején saját költségén a lehullott lombot összegyűjti és az FKF Zrt. által
nyújtott zöldhulladék gyűjtés keretén belül elszállítja vagy saját ingatlanán komposztálja.

-

a fa környezetét rendben tartja, a fatányér és a fa másfél méteres körzetének folyamatos tisztán
tartásáról, gyommentesítéséről gondoskodik.

A pályázó az Önkormányzat felé írásos bejelentési kötelezettséget vállal arra az esetre, ha az
Önkormányzat által ültetett fa kiszárad (még májusban sem zöldell ki), illetve megrongálásra kerül.
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4.

A pályázó írásos nyilatkozatával vállalja, hogy amennyiben a Pályázat keretén belül elültetett a 3
éves gondozási időszakon belül elpusztul, annak pótlásáról saját költségén gondoskodik vagy a
pótlásra vonatkozó költséget megtéríti. A pótlást az Önkormányzat által megjelölt fafajokat
tartalmazó lista, valamint írásos egyeztetés alapján hajtja végre.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31. Késedelmesen érkező pályázat
benyújtására nincs lehetőség.

Pályázat benyújtásának formája:
A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített pályázati adatlapot elektronikus úton
(szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában hivatkozzon
a pályázat címére.
A pályázat benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet
Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. (Soltész Viktória fasorfenntartási referens,
félemelet 42. iroda)

További

információk:
A
pályázattal
kapcsolatos
kérdéseit
felteheti
a
varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási
referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon.
Érvényesség feltételei: Érvényesnek tekinthető az a pályázat, mely időben beérkezik a fent felsorolt
elérhetőségek valamelyikére. A pályázati adatlap hiánytalanul kitöltésre került és a szükséges
mellékleteket tartalmazza (pályázati feltételek osztatlan közös tulajdon vagy társasházi közös tulajdon
esetében). A pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Adatvédelem:
A pályázó adatait a Bizottság az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet alapján bizalmasan kezeli.
Az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a pályázati kiírás 2. mellékletét képezi.

Mach Péter elnök sk.
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1. melléklet a „Fogadj örökbe egy fát” pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP
a „Fogadj örökbe egy fát! pályázathoz
Alulírott
név: ........................................................................................ (magánszemély esetén kitöltendő)
születési hely, idő: .................................................................. (magánszemély esetén kitöltendő)
lakcím: ................................................................................... (magánszemély esetén kitöltendő)
személyi igazolvány száma: .................................................. (magánszemély esetén kitöltendő)
cég/jogi személy neve: ........................................................... (társasház esetén kitöltendő)
közös képviselő neve: ............................................................. (társasház esetén kitöltendő)
telefonszám: ..........................................................................
e-mail cím: .............................................................................
pályázatot nyújtok be Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága által kiírt "Fogadj örökbe egy fát" program
keretén belül.
Kérem a T. Bizottságot, hogy pályázatomat fogadja el, vizsgálja meg és ültessen …………. db
fát a kizárólagos tulajdonomban / haszonélvezetemben/ közös képviseletemben (megfelelő
aláhúzandó)
lévő
…………………………………………………………………………..……………
címen
található, …………………… hrsz-ú ingatlan előtti közterületre.
A pályázat benyújtásával az alábbi kötelezettségeket vállalom:
-

az Önkormányzat költségén elültetett fát saját költségemen, a fa elültetésétől számított
3 éven át gondozom: április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti 1
alkalommal, tartós szárazság és aszály idején (június 1 és augusztus 31. közötti
időszakban) legalább heti 2 alkalommal, alkalmanként legalább 40 liter tiszta vízzel
megöntözöm,

-

ősszel, lombhullás idején saját költségemen a lehullott lombot összegyűjtöm és az FKF
Zrt. által nyújtott zöldhulladék gyűjtés keretén belül elszállíttatom vagy saját
ingatlanomon komposztálom,

-

a fa környezetét rendben tartom, a fatányért és a fa másfél méteres körzetének
folyamatos tisztán tartásáról, gyommentesítéséről gondoskodom,

-

az Önkormányzat felé írásban bejelentem, ha az Önkormányzat által ültetett fa kiszárad
(még májusban sem zöldell ki), illetve megrongálásra kerül.

Tudomásul veszem, hogy a fent leírt kötelezettségeim elmulasztása és az Önkormányzat
költségén ültetett és rám bízott fa (melynek eszmei értéke 100.000,- Ft. azaz százezer forint), a
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fenntartás hiányára visszavezethető pusztulása esetén az újra telepítés és a pótlás költségei
engem terhelnek.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet
Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottsága a pályázatom hitelesítése és
elbírálása érdekében megismerje és bizalmasan kezelje.
Nyilatkozom, hogy a pályázati kiírás 2. mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat megismertem, adataim kezeléséhez az abban foglaltak szerint hozzájárulok.
Kelt.:

..........................................
pályázó
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2. melléklet a „Fogadj örökbe egy fát” pályázathoz
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat által
nyújtott támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokkal kapcsolatos adatkezeléséről
Tisztelt Kérelmező!
Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai
Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján – a Rendelet által
védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.
Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Hivatalos név: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
székhely: 1201 Budapest, Kossuth L. tér 1.
Telefonszám: 06(1)289-2500; 06(1)283-0640
e-mail: vagyongazdalkodas@pesterzsebet.hu
Honlap: www.pesterzsebet.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Gasztonyi Ildikó
tel: 06-(1) 289-2583
e-mail: adatvedelem@pesterzsebet.hu
Adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok:

-

az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény

Érintettek köre:

Kezelt személyes adatok:

pályázó, valamint a pályázatban megjelölt egyéb természetes
személyek
- természetes személy ügyfél adatai (családi- és utónév,
születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja
neve, lakóhely, tartózkodási hely, személyazonosító
igazolvány szám;
- kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím);

Az adatok forrása:

- pályázatot benyújtó adatszolgáltatása

Adatkezelés szabályozása:

nem szabályozott
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Az Önkormányzat vagy az illetékes Bizottság által kiírt, támogatás
elnyerése iránti pályázatok elbírálása, a támogatások odaítélése, a
verseny eredményének megállapítása, a nyertes(ek) díjazása.
Adatkezelés célja:
A Hivatal a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat
nem használja.
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogos érdek.

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés időtartama:

Adattovábbítás címzettje:

A kapcsolattartási adatok megadása önkéntes, hozzájáruláson
alapul. Amennyiben a pályázó megadja, a Hivatal azokat
kapcsolattartási, illetve a döntés előkészítése megkönnyítése
céljából a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli.
A Hivatalnak a pályázati eljárás során keletkezett iratai nem
selejtezhetők (nem semmisíthetők meg) az önkormányzati
hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012.
(XII.28.) BM rendelet szerint.
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság tagjai
Adattovábbítás az Önkormányzat törvényességi felügyeletét
gyakorló szervek részére történhet.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:
A személyes adatokat a pályázatot kiíró és elbíráló Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság,
valamint a döntést előkészítő, a Hivatal adott ügyben illetékes szervezeti egységének
(Városgazdálkodási Osztály) vezetői és ezen szervezeti egység ügyintézői, jogosultságaiknak
megfelelően ismerhetik meg elektronikus úton vagy papíralapon.
Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
A Hivatal a pályázati eljárásban általa kezelt személyes adatokat az adattovábbítás címzettjén kívül
harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett
hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja.
Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is: Tájékoztatás az adatbiztonsági intézkedésekről:
A személyes adatok védelméről a Hivatal saját belső utasítása alapján gondoskodik, valamint az
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat

a) hitelessége biztosított,
b) változatlansága igazolható
c) jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A hivatal az adatkezelés során megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.
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Megőrzi a sérthetetlenséget, azaz megvédi az információ pontosságát és teljeségét. A Hivatal
munkatársai megakadályozzák, hogy ahol adatkezeléssel, adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásra kerül sor, illetéktelen személyek bejussanak, továbbá a személyes adatokat tartalmazó
iratokat zárható szekrényekben helyezik el.
A Hivatal informatikai rendszerét és hálózatát a Hivatal informatikai szakemberei egyaránt védik a
külső támadások (vírusok, jogosulatlan hozzáférés) ellen.
Az érintett jogai:
Az érintett

-

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti azok törlését,
meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a hozzájárulás
visszavonásának joga.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő:

-

-

-

tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vane, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés
célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a
címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való
jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak, az adatok forrásának
megjelölése.
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja,
hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő költségtérítést
számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat
kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.

Adatkezelő

-

az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését,
illetve ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de
az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő
a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes személy
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.

Adatkezelő

-

a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
ha a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
érdekében törölni kell.

Az érintett személyes adatok törlésére, korlátozására, helyesbítésére vonatkozó kérésére Adatkezelő
indokolatlan késedelme nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő
nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1
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hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet tájékoztatja.
Jogorvoslati lehetőségek:
Panasz:
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt célszerű elsőként az adatvédelmi
tisztviselő részére – fent megadott elérhetőségére – elküldeni, melyet – annak beérkezését követően
– haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről
írásban tájékoztatja.
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) is
fordulhat panaszával.
A Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06-(1)391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu
Fax: 06(1)391-1410
Bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó
személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett
jogai sérültek.
A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.
Kártérítéshez való jog, sérelemdíj:
Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt
megtéríteni.
Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül,
sérelemdíjra jogosult.
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