
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018.(III.30.) 
önkormányzati rendelete 

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról 
 

(egységes szerkezetben a 10/2020.(V.28.) számú rendelettel, és a Biatorbágy Város 

Polgármesterének 3/2021. (IV.27.) önkormányzati rendeletével) 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) a) bekezdése szerint, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
tv. 13.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat által létrehozott Összefogás Építési Alapból 
igényelhető támogatásról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: 

Az Összefogás Építési Alapból nyújtható támogatás 

 

1.§ (1) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a civil társadalom megerősítése, közösségek kialakulása, a meglévő infrastrukturális 
hiányosságok kiküszöbölése, valamint az önkormányzat feladatainak költséghatékony 
kivitelezése céljából a lakosság önszerveződő közösségei által önkéntes alapon vállalt, a 
város területén felújító, építő munkákat a település éves költségvetésében meghatározott 
forrás (Összefogás Építési Alap) erejéig pályázati úton elnyerhető támogatással segíti. 

(2) A felosztható támogatás mértékéről a képviselő-testület a költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

(3) A pályázatokat minden év március 31. napjáig, legkésőbb az éves költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidejűleg kell kiírni. 

Pályázati szabályok 

„KÜLETRÜLETI (ZÁRTKERTI) PÁLYÁZAT 

2.§. (1)1 Pályázatot nyújthat be minden olyan civil szervezet, mely Biatorbágy közigazgatási 
területén, a külterületeken (zártkerti területeken) e Rendeletben megfogalmazott célok 
érdekében felújító, építő munkát végez. A civil szervezetek által benyújtható pályázat kizárólag 
zártkerti területre vonatkozóan nyújtható be. 

 (2) A támogatható célok ismérvei: 

a.) a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét, 

b.) 2 

 
1 Módosította a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától 
2 Hatályon kívül helyezte a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatálytalan 2020. május 29. napjától 



c.) a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg építési feladat legyen, 

d.) rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap), 

e.)3 legfeljebb 7 millió forint költségvetéssel bírjon; 

f.)4 a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 15%) önrészt vállaljanak. 

 (3) Az önkormányzat támogatást a következő formában nyújt: 

a.) anyag, 

b.) anyag szállítása, 

c.) műszaki tanácsadás, felügyelet, 

d.) 5munkadíj. 

(4) A pályázatokhoz minden esetben be kell nyújtani: 

a.) a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést; 

b.) anyag- és munkaszükségletét, 

c.) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét 

(5) A pályázaton politikai pártok nem vehetnek részt. 

BELTERÜLETI PÁLYÁZAT 

2/A.§6,7 (1) Pályázatot nyújthat be minden, legalább három különböző helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan tulajdonosaiból és haszonélvezőiből álló, nagykorú és cselekvőképes 
személyek közössége nyújthat be pályázatot, ami Biatorbágy közigazgatási területén, 
belterületen e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében felújító, építő munkát végez. A 
magánszemélyek által benyújtható pályázat kizárólag belterületre vonatkozóan nyújtható be. 
 
(2)8 A támogatható célok ismérvei: 
a.) a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét, 

 
3 Módosította a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától 
4 Módosította a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától 
5 Beiktatta a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától 
6 Beiktatta a 10/2020.(V.28.) rendelet, hatályos 2020. május 29. napjától 
7 Módosította Biatorbágy Város Polgármesterének 3/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete, hatályos 2021.   
április 27. napjától 
8 Módosította Biatorbágy Város Polgármesterének 3/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete, hatályos 2021.   
április 27. napjától 
 
 

 



b.) megvalósításában legalább három legalább három különböző helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan tulajdonosaiból és haszonélvezőiből álló, nagykorú és cselekvőképes 
személyek közössége vegyen részt, 
c.) a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg építési feladat legyen, 
d.) rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap), 
e.) legfeljebb 1 millió forint költségvetéssel bírjon, 
f.) a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 15%) önrészt vállaljanak. 

 

(3) Az önkormányzat támogatást a következő formában nyújt: 

a.) anyag, 

b.) anyag szállítása, 

c.) műszaki tanácsadás, felügyelet 

d.)  munkadíj 

(4) A pályázatokhoz minden esetben be kell nyújtani: 

a.) a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést; 

b.) anyag- és munkaszükségletét, 

c.) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét 

(5) A pályázaton politikai pártok nem vehetnek részt.” 

 

Pályázatok elbírálása 

3.§ (1) A beérkezett pályázatokat szakmai szempontból a Biatorbágy Város Polgármesteri 
Hivatalának (továbbiakban: polgármesteri hivatal) illetékes osztályai véleményezik. 

(2) A pályázatok tartalmáról, kiírásáról, elbírálásáról, támogatottságáról a képviselő-testület 
Településfejlesztési Bizottsága a képviselő-testület által átruházott hatáskörében dönt. 

(3) A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett 
munkák bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesítettekkel kötött szerződésben kell 
rögzíteni. 

(4) Az elvégzett felújítás megvalósulását és megfelelőségét a befejezési határidő lejártakor 
helyszínen a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrzik, akit a munkálatok alatt is ellenőrzést 
végezhetnek és amennyiben a megállapodástól eltérő tevékenység végzését vagy a 
támogatás nem okszerű felhasználását tapasztalják, kezdeményezik a szükséges 
intézkedések megtételét. 



(5) A támogatásban részesülők a támogatással a megvalósulást követően kötelesek 
elszámolni. 

(6) Amennyiben a támogatásban részesülő a megállapodásban meghatározott határidőn belül 
nem végzi el a támogatott munkálatokat, köteles a kapott támogatás ellenértékét az 
önkormányzat részére megtéríteni. 

(7) Amennyiben a pályázatra szánt keretösszeg, vagy annak egy része nem kerül 
felhasználásra, a fennmaradó pénzmaradvány erejéig a pályázat ismételten kiírható. 

 

Záró rendelkezések 

4.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról szóló 28/2011. 
(11.25.) számú rendelet. 

 

 

 

 Tarjáni István s.k.    dr. Kovács András s.k. 

  polgármester              jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2021. április 27. napján. 

 

 

 

 

dr. Hajdu Boglárka 

        jegyző 

 

 

 


