
 

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló 
kialakításához és járda építéséhez nyújtható önkormányzati támogatásról 

 
Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk. (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el. 
 
1.§ (1) Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közlekedési 
infrastruktúrájának javítása céljából, Balatonfőzfı város közigazgatási területén az 
önkormányzat tulajdonát képezı, közterületen lévı út, gyalogosjárda, parkoló felújításához, 
építéséhez magánszemélyek, közösségek és jogi személyek részére támogatást biztosít. 
(2) A rendelet hatálya a Főz utca teljes szakasza és az Irinyi János utca 1-9. házszámok 
közötti szakasza kivételével Főzfıgyártelep városrészre nem terjed ki. 
 
2.§ Az 1.§-ban meghatározott támogatást igénybe veheti: 

a) magánszemély, 
b) társasházak lakóközössége, 
c.) vállalkozás, 
d) közhasznú feladatokat ellátó szervezet, 
e) intézmény, 
f) civil szervezet vagy  
g) egyház, 
h) az a) – f) pontokban felsoroltak közösségei, társulásai. 

 
3.§ Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében 
határozza meg. 
 
4.§ A polgármester a támogatás felhasználására 2014. évben elıször május 7. napja 12.00 óra 
benyújtási határidıvel, a következı években a város éves költségvetésének elfogadását követı 
30 napon belül, 30 napos benyújtási határidıvel a rendelet 1. mellékletében meghatározott 
tartalommal pályázati felhívást tesz közzé. 
 
5.§ A pályázatokat a Balatonfőzfıi Közös Önkormányzati Hivatal és a Települési Fımérnök 
elıkészítése alapján a Képviselı testületet bírálja el. 
 
6.§ Ez a rendelet 2014. április 23. napján lép hatályba. 
 
Balatonfőzfı, 2014. április 15. 
 
 
 

Marton Béla        Dr. Takács László 
polgármester        jegyzı 

 
Kihirdetve: Balatonfőzfı, 2014. április 22. 
 

Dr. Takács László 
jegyzı 



 

1. melléklet Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonfőzfı 
város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és 
járda építéséhez nyújtható önkormányzati támogatásról szóló 7/2014. (IV.22.) 
önkormányzati rendeletéhez 

 
Pályázati felhívás Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, 

útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda építéséhez nyújtható önkormányzati 
támogatásra 

 
Balatonfőzfı Város Önkormányzata pályázatot ír ki Balatonfőzfı város közigazgatási 
területén az önkormányzat tulajdonát képezı, közterületen lévı útépítéshez, 
útfelújításhoz, parkoló kialakításához, felújításához vagy járda építéséhez, 
felújításához. 
 
Pályázatot nyújthat be magánszemély, magánszemélyek közössége, társasházak 
lakóközössége, vállalkozás, illetve közhasznú feladatokat ellátó szervezetek, intézmények, 
civil szervezetek, valamint egyház is. 
 
A pályázat keretösszege ……………………,- Forint. 
 
A támogatás igénybe vehetı közterületen lévı: 

a) új út-, járda-, parkoló építéséhez 
b) meglévı út-, járda-, parkoló felújításához, 
c) az a) és b) pontokban felsoroltakhoz kapcsolódó tervezési munkákhoz, 

engedélyezési eljáráshoz. 
 
A támogatás mértéke maximum a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a. 
 
A pályázatot a kitöltött „Pályázati adatlap” és az alábbi mellékletek benyújtásával lehet 
teljesíteni: 
 
- legalább munkanemenkénti költségbecslés vagy legalább három kivitelezıtıl 

munkanemenkénti árajánlat, 
- igazolás arról, hogy a költségvetés támogatási összeggel le nem fedett részével rendelkezik 

(önerıi-gazolás) 
- igazolás arról, hogy a közmőszolgáltatók fele és az önkormányzat fele fennálló tartozása 

nincs 
- igazolás arról, hogy fennálló adótartozása nincs 
- társasházak esetén a társasházi közgyőlési határozat, 
- ha pályázó nem tulajdonosa az épületnek, a tulajdonos hozzájárulása 
- vállalkozás, szervezet esetén aláírási címpéldány 

 
A határidın túl érkezett automatikusan elutasításra kerülnek, hiánypótlásra egy 
alkalommal van lehetıség. 
 
 
 
 
 
 



 

A támogatás megállapítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik: 
 

 Szempont Pontszám 
1. Vállalt önerı mértéke 50 
2. Új beruházás megvalósítása 35 

3. 

A beruházás komplexitása 
(komplex építési, felújítási 
beruházást valósít meg: a 
csapadékvíz-elvezetést, 
szegélyek kialakítása; 
járda, parkoló építése, 
felújítása esetén a térkı 
burkolás használata; 
ha a növényzet telepítését is 
magába foglalja. A növényzet 
tervezésekor kizárólag 
Magyarországon ıshonos fa és 
cserjefajok, valamint ezek 
nemesített változatai vehetıek 
figyelembe.) 

15 

4. 
A beruházás a település 
közlekedésbiztonságát 
elısegítı fejlesztés 

15 

 
A pályázatok befogadására a keretösszeg erejéig kerül sor. Amennyiben bármely oknál 
fogva a keretösszeg támogatással való lefedésére nem kerül sor, az önkormányzat a 
pályázatot ismét megnyitja. 
 
Kizárólag a város Településrendezési Tervével és Helyi Építési Szabályzatával 
összhangban lévı beruházás kaphat támogatást, amelyrıl a nyilatkozatot a Települési 
Fımérnök adja ki. 
 
Nem nyújtható be pályázat ugyanazon útra, parkolóra, járdára, amely a tárgyévet 
megelızı két évben támogatásban részesült. 
 
A pályázatokat a Balatonfőzfıi Közös Önkormányzati Hivatal és a Települési Fımérnök 
elıkészítése alapján, a Képviselı-testület bírálja el. 
 
A pályázatot a Városházán, vagy Balatonfőzfı város honlapján elérhetı pályázati 
adatlapon folyamatosan lehet benyújtani 201… ……………-én ……….. óráig. 
 
A benyújtás történhet elektronikus úton a ………..@balatonfuzfo.hu címre illetve az 
Önkormányzathoz (8184 Balatonfőzfı, Nike krt. 1.) 
A borítékra ez utóbbi esetben rá kell írni: Utcai homlokzat- és tetıhéjazat felújítási 
pályázat 20…. 
 
A pályázat pályázati díja 5.000,- Ft. 
 
Az elbírálására 30 napon belül, a támogatási szerzıdés megkötésére az elbírálást követı 
15 napon belül kerül sor. 



 

A döntéshez és a pályázat elbírálásához szükséges legszőkebb információkat 
(költségbecslés, tervezett felújítás rövid leírása) a pályázati adatlaphoz kapcsolódóan kell 
benyújtani. A döntést követıen az önkormányzat a nyertes pályázóval támogatási 
szerzıdést köt, amely tartalmazza a kivitelezés további részleteit (tervkészítési 
kötelezettség, folyamatos mőszaki ellenırzés, szakszerő kivitelezés, az elszámolás 
részletei, stb.) 
 
A beruházás, mint idegen tulajdonon végzett beruházás ingyenesen átadásra kerül az 
önkormányzat, mint tulajdonos részére, amely azt vagyonaként aktiválja. 
Az elkészült beruházás karbantartása, állagmegóvása a tulajdonos feladata. 
A pályázó által jelzett tervezési és kivitelezési költségek alapján elıleg fizetésére nincs 
lehetıség. 
 
A támogatási összeg tervezéshez kapcsolódó része a szükséges hatósági engedélyek vagy 
településképi bejelentési igazolás bemutatása után 15 nappal kerül kifizetésre átutalással. 
Az elszámolás határideje a tárgyév december 20. napja. 
 
Az a pályázó, aki az elnyert támogatást egyáltalán nem használja fel, a felújítást nem vagy 
nem teljes körően végzi el, a pályázatot követı két évben támogatást nem kaphat. 
 
 



 

P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P 
útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda építéséhez nyújtható 

pályázathoz 
 

 
Pályázó neve: ………………………………………………………………………………… 
 
1. Ha a pályázó magánszemély: 
 

Születési hely, idı: …………………………………………………………………………... 
 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………… 
 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………. 
 
Szem. ig. száma: ……………………………………………………………………………. 
 
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………. 

 
2. Ha pályázó vállalkozás, szervezet: 
 

Székhelye: ………………………………………………………………………………….. 
 
Képviselıje: ………………………………………………………………………………... 
 
Adószáma:  ………………………………………………………………………………… 
 
Cégjegyzékszáma/Bírósági bejegyzés száma: ……………………………………………….. 

  
Az építés/felújítás helyrajzi száma: ……………………………………………………………… 
 
Az építés/felújítás várható költsége: ……………………………………………………………. 
 
Igényelt támogatás összege: .…………………………………………………………………… 
 
Tervezett építés/felújítás rövid leírása: .………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Balatonfőzfı, 201  .  …………………….. 
 
                                                                                            …………………………………… 
                                                                                                         pályázó aláírása 



 

 
Benyújtandó mellékletek: 
 

- legalább munkanemenkénti költségbecslés vagy legalább három kivitelezıtıl 
munkanemenkénti árajánlat, 
- igazolás arról, hogy a költségvetés támogatási összeggel le nem fedett részével rendelkezik 

(önerıi-gazolás) 
- igazolás arról, hogy a közmőszolgáltatók fele és az önkormányzat fele fennálló tartozása 

nincs 
- igazolás arról, hogy fennálló adótartozása nincs 
- társasházak esetén a társasházi közgyőlési határozat, 
- ha pályázó nem tulajdonosa az épületnek, a tulajdonos hozzájárulása 
- vállalkozás, szervezet esetén aláírási címpéldány 

 


