
 PÁLYÁZAT  

 

Tegyük szebbé környezetünket, településünket! 

A Balatonfűzfőért Alapítvány zöldfelület gondozására lehetőséget adó pályázatot hirdet a településen 

működő civil szervezetek, civil szerveződések, lakóközösségek részére, településünk rendezettebbé és 

szebbé tétele érdekében. 

 

Pályázati cél: Környezet 

Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg min. 75 %-át, min. 30.000 Ft-ot a 

civil szervezet, civil szerveződés, lakóközösség egy szabadon választott, a település életében fontos 

szerepet játszó, kiemelt helyen fekvő, min. 25 m
2
-es közterület zöldfelületének rendbetételére, 

kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, talajjavításra (indokolt 

esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbe tett terület folyamatos 

gondozására, takarítására kell, hogy fordítson a Vagyonkezelővel egyeztetve. A vissza nem térítendő 

támogatás 25 %-a, max. 10.000 Ft összeg a civil szervezet, civil szerveződés, lakóközösség 

működésére szabadon választott között céllal felhasználható. 

A pályázat keretében nem támogatható: Zöldfelület csökkenését eredményező fejlesztés, gépjármű 

parkolóhely kialakítás, balesetveszélyt okozó tájépítészeti elemek elhelyezése, haszonnövény 

termesztése. 

Kizárólag olyan méretű terület rendbetételét támogatja az Alapítvány, melynek gondozása ténylegesen 

megvalósítható a pályázó által legalább a támogatástól számított öt hónapig. 

A pályázati forrás csak olyan közterület rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, használható 

fel, amely Balatonfűzfő Város Önkormányzatának tulajdonában van. 

A Támogatott az adott előírásokat köteles betartani: 

 A támogatás nem használható fel kerti szerszámok vásárlására. 

 A keletkezett zöldhulladékot pályázó köteles a gondozott területről elszállítani. 

 A pályázó az adott zöldfelületen haszonnövényt (paradicsom, paprika stb.) nem ültethet. 

 A gondozott területen vegyszeres gyomirtás nem végezhető. (Kizárólag kézi gyomirtás.) 

 A területen meglévő faállomány gondozására kizárólag a Vagyonkezelő szervezete jogosult. A 

pályázó a fákon semmilyen beavatkozást nem végezhet (gallyazás, permetezés, kivágás, stb.). 

 Pályázó köteles a Vagyonkezelő képviselőjével (Zsinkai Imre +36/20/3969-408) egyeztetni a 

helyszínről és tervezett tevékenységről a pályázat benyújtását megelőzően, majd kertépítési 

terveiről a megvalósítást megelőzően. 

 A gondozott területen fa, cserje csak a Vagyonkezelő jóváhagyása esetén ültethető. 

 A pályázó a gondozott területet a fejlesztést megelőzően, majd azt követően is köteles 

fényképes formában megörökíteni, és az elszámoláshoz benyújtani. 

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő. 

A támogatás mértéke: A pályázónként megítélhető legmagasabb összeg: 40 000 Ft.  

A fejlesztés megvalósításának határideje: Zöldfelület kialakítása, rendbetétele 2017. 06.30-ig, a 

terület gondozása 2017.10.15-ig, a működésre felhasznált összeg 2017.10.31-ig. 

A támogatás felhasználásának határideje: 2017.10.31. 

A pályázat pénzügyi elszámolásának határideje: 2017.11.30-ig (Az Alapítvány által megítélt teljes 

összegre) 



 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.04.30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.05.15. 

Letölthető dokumentum: Pályázati adatlap 

Pályázati adatlap letölthető Balatonfűzfő Város honlapjáról, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal 

Titkárságán vagy Gyurkovics Ágnestől személyesen, 2017.04.10-től. 

A pályázat benyújtási címe és formája: Zárt borítékban (A pályázati cél borítékon való 

feltüntetésével), Gyurkovics Ágnes Alapítványi elnök címére, kizárólag postai úton küldve (8175 

Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.) 

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell: 

 A civil szervezet, civil szerveződés, lakóközösség által gondozni kívánt terület rövid 

bemutatását, a helyszínválasztás indoklását (szükség esetén vázlatrajzzal, fotókkal 

kiegészítve); 

 Az elvégezni kívánt munka leírását (szükség esetén tervrajzzal kiegészítve); 

 Tételes költségbecslést. 

A benyújtott pályázatokat a Balatonfűzfőért Alapítvány Kuratóriuma bírálja el. A pályázat 

eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést. 

Bírálati szempontok: 

1. Városképi hatás; 

2. Kertépítészeti, kertészeti érték; 

3. Pénzügyi megvalósíthatóság; 

 

Támogatási szerződés 

A Támogatási szerződés aláírására rendelkezésre álló időpontokról telefonon kap tájékoztatást minden 

eredményes pályázó. 

 

A pályázati összeggel való elszámolás 

Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a 

kapott támogatással való elszámolás feltételeit.  

A pályázaton kapott teljes támogatás pénzügyi elszámolásának benyújtási határideje: 2017.11.30. 

Az elszámolást a Balatonfűzfőért Alapítvány vezetőjének címére kell benyújtani, postai úton. 

(Gyurkovics Ágnes,8175 Balatonfűzfő, Zrínyi u.60.) 

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be a pályázat pénzügyi elszámolását, az Alapítvány 

munkatársa a pályázót hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elvégzésére 1 alkalommal van 

lehetőség és 5 munkanap áll rendelkezésre. 

 

Balatonfűzfő, 2017. március 29. 

 

        Balatonfűzfőért Alapítvány 


