PÁLYÁZATI ADATLAP
ÖNERŐS JÁRDAFELÚJÍTÁSRA
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2022. május 31.
PÁLYÁZÓ INGATLANTULAJDONOS ÉS A JÁRDASZAKASZ ADATAI:

Pályázó neve:
Pontos címe:
Adóazonosító jele:
Személy
igazolvány
száma:
Elérhetősége, telefon:
e-mail cím:
A felújítandó járdaszakasz
címe:
A járdaszakasz hossza
(m):
A
járdaszakasz
szélessége (m):
Alulírott pályázó, büntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a pályázati
adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom, hogy az Önkormányzat által részemre az ingatlanom előtti járdaszakasz
felújításához biztosított anyagot kizárólag a járda felújítására használom fel, továbbá
vállalom, hogy a járdaszakasz felújítását legkésőbb 2022. november 30-ig elvégzem.
Vállalom, hogy az építés során felbontott törmelék elszállításáról saját költségemen
gondoskodom. Tudomással bírok arról, hogy az F.C.C. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
Maroslelei út alatti telephelyén az építési törmelék díj ellenében elhelyezhető.
Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a fent vállalt feltételeket nem
teljesítem, az Önkormányzat az átadott építőanyag értékének, illetőleg törmelék
elszállításával járó költségek erejéig követeléssel élhet felém. Az építőanyaggal való
sikertelen elszámolás büntető eljárást von maga után! A felhasználást a Városüzemeltetési
csoport és a Közterület-felügyelet munkatársai ellenőrzik!
Hozzájárulok személyi igazolványom száma, valamint adókártyám adatainak az önerős járda
ellenőrzése érdekében történő felhasználásához.
Hódmezővásárhely, 2022. ..........................................
......................................
pályázó aláírása

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a lakosság részére
utcai járdák felújítására, újjáépítésére
az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat az utcai járdák újjáépítéséhez építőanyagot (homok, homokoskavics és cement)
biztosít, amennyiben az ingatlantulajdonos vállalja, hogy saját ingatlana előtt a meglévő járdát
felbontja, a törmeléket elszállítja és az új járdát megépíti.
A pályázók közül előnyben részesülnek azok, akik egy-egy utcában összefogva nagyobb járdaszakasz
megépítését vállalják együttesen, azonos időben.
A pályázathoz adatlapot az Önkormányzat honlapjáról a www.hodmezovasarhely.hu internet oldalról
lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján vagy az Ügyfélszolgálati Irodán vehetők át és
ugyanitt nyújthatók be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
A járdák felújításának határideje: 2022. november 30.
Pályázni kizárólag járdára lehet, kapubejáró építéséhez építőanyagot nem tudunk biztosítani. A
pályázatok érkezési sorrendben kerülnek elbírálásra.
Az anyagfelhasználását a Városüzemeltetési Csoport és a Közterület-felügyelet munkatársai
ellenőrzik!

Hódmezővásárhely, 2022. március 22.

