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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

Összefogás Építési Alap 2017. évi beszámolójáról és az új kiírásáról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1., Beszámoló 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Összefogás Építési 
Alapból igényelhető támogatásról szóló 28/2011. (11.25.) Ör. számú rendeletében (a 
továbbiakban: Rendelet) létre hozta az Összefogás Építési Alap intézményét.  
 
A tavalyi év során az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra 
2.000.000,- Ft keretet biztosított. A teljes keret felhasználásra került. A támogatás 
keretén belül sikerült megvalósítani a katalin-hegyi Anikó utca-Berci utca-Olümposz 
utca felújítását, a Tópart utca 73-77. sz. ingatlanok által határolt közterület 
rendezését valamint küzdő ring bővítését. 
 

A. A katalin-hegyi Anikó utca-Berci utca-Olümposz utca felújítása kb. 1000 
fm-en – beszámoló az elvégzett munkákról: 

 
• Pályázó: Szénásy Zsuzsa, Baló Lóránd, Tóth Dávid, összefogásukkal 

valósulhatott meg a munka. 
• A teljes munka bekerülési költsége: az előzetes költségbecslés alapján 

1.164.100,-Ft, ebből elnyert támogatás összege: 980.000,- Ft. 
• Elvégzett munkák: kb. 1000 fm hosszon a meglévő burkolat legyalulása, az 

úttest murvázása, tömörítése, átlagosan 3 méter szélességben. 
• Pályázók határidőben elszámoltak a felhasznált összeggel. 

 
B. Biatorbágy, Tópart utca 73-77. sz. ingatlanok által határolt közterület 

rendezése - beszámoló az elvégzett munkákról: 
 

• Pályázó: Dr. Kolláth Pál, Csegezi Árpád, Bolla Szilárd. 
• A teljes munka bekerülési költsége: az előzetes költségbecslés alapján 

685.521,-Ft, ebből elnyert támogatás összege: 520.000,-Ft. 
• Elvégzett munkák: az elhanyagolt terület kitakarítása, megtisztítása gépi 

erővel, 4 sor támfalelem építése, feltöltése termőfölddel, növényültetés. 
• Pályázók határidőben elszámoltak a felhasznált összeggel. 

 
 



 
C. Küzdő ring bővítése – beszámoló az elvégzett munkákról: 

 
• Pályázó: Magyar Fatsani Wing Chun harcművészeti Sportegyesület 
• A teljes munka bekerülési költsége: az előzetes költségbecslés alapján 

520.000,-Ft, ebből elnyert támogatás összege: 500.000,- Ft. 
 

• Elvégzett munkák: A 2015. évben elnyert támogatásból megvalósított küzdő 
ring további bővítése. 

• Pályázók határidőben elszámoltak a felhasznált összeggel. 
 
 
Összegezve: 
 
 Becsült  ktg. Támogatás 

mértéke 
Megvalósult ktg. 

    
Katalin-hegy 1.164.100,- 980.000,- 1.250.000,- 
Tópart utca 685.521,- 520.000,- nincs adat  
Küzdő ring 520.000,- 500.000,- 509.645,- 
 
 
A pályázat elszámolásának feltétele volt a támogatás összegét fedező ÁFÁ-s 
számlák Támogató felé történő benyújtása és a kivitelezést bemutató szöveges 
illetve fényképes beszámoló átadása. Mindhárom pályázó teljesítette a Támogatási 
szerződésben vállalt határidőre történő elszámolást.  
 
Kérem az Összefogás Építési Alapból 2017-ben nyújtott támogatások felhasználásról 
szóló tájékoztatás elfogadását. 
 
2., 2018. évi pályázat kiírása 
 
A 28/2011. (11.25.) Ör. számú rendeletünk értelmében a 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. 
 
A felosztható támogatás mértékéről a képviselő-testület a költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidejűleg dönt. A tavalyi év során az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében erre a célra 2.000.000,- Ft keretet biztosított. A teljes keret 
felhasználásra került, a megítélt összegből megvalósult a katalin-hegyi Anikó utca-
Berci utca-Olümposz utca felújítása cca. 1000 fm-en, a Tópart utca 73-77. sz. 
ingatlanok által határolt közterület rendezése valamint küzdő ring bővítése. 
 
A Rendeletben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előterjesztés 
mellékletét tartalmazza a „Pályázat az Összefogás Építési Alapból igényelhető 
támogatásra” pályázati kiírás. 
 
A pályázatok elbírálásáról és támogatottságáról a Településfejlesztési Bizottság 
átruházott hatáskörben dönt.  



 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a „Pályázat az Összefogás 
Építési Alapból igényelhető támogatásra” című pályázati kiírást és hirdesse meg a 
pályázatot.  
 
Biatorbágy, 2018. február 1. 
 
       Tarjáni István s.k. 
          polgármester 
 
 
Mellékletek: 

- 2017 évben benyújtott pályázatok, 
- 2018. évi pályázati kiírás tervezet. 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2018. (II. 22.) határozata 

Összefogás Építési Alap 2017. évi beszámolójáról és az új kiírásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:  
 

1. az Összefogás Építési Alap 2017. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak 
alapján elfogadja, 

 
2. az Összefogás Építési Alap 2018. évi költségkeretét 2.000.000.-Ft összegben 

határozta meg, és a 2018. évi költségvetés mellékletében a költségvetési keretet 
előirányozza, 

 
3. Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásra pályázati felhívás tesz közzé.  

 
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásról 

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. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, 
mely Biatorbágy közigazgatási területén e Rendeletben megfogalmazott célok érdekében 
felújító, építő munkát végez. 

I. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN TÁMOGATHATÓ CÉLOK, A TÁMOGATÁS 
FORMÁJA: 

• a közösség érdekeit szolgálja, ne egyes személyekét, 
• megvalósításában legalább három család részt vegyen, 
• a környezet javításával kapcsolatos, lehetőleg felújító-építési feladat legyen, 
• rövid átfutási idejű legyen (legfeljebb négy hónap), 
• viszonylag kis költségvetéssel bírjon (legfeljebb egy millió Ft) 
• a megvalósítók munkájukon kívül egy alacsony (kb. 10%) önrészt vállaljanak. 

• az Önkormányzat által nyújtott támogatás történik anyag, anyag szállítása, 
műszaki tanácsadás, felügyelet formájában. 

II. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN NEM TÁMOGATHATÓK: 

• a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok. 

III. A PÁLYÁZATON FELOSZTÁSRA KERÜLŐ KERETÖSSZEG: 



1) A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében 
2.000.000,- Ft összegben határozta meg a képviselő-testület. 
2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

IV. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI: 

a. a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést; 
b. anyag- és munkaszükségletét, 
c. a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét. 

V. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:  

1) A pályázatot Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri 
Hivatal (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) Ügyfélszolgálatán 2018. május 2. 16.00 
óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2018. május 02. éjfélig lehet feladni, zárt 
borítékban. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: 

Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatás 2018. 

2) A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. 

VI. KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLAT, MEGÁLLAPODÁS 

1) A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak. 
2) A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) 2018. június                                                           
29-ig történik.  
3) A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás 
felhasználásáról a támogatottal szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek 
a konkrét támogatás feltételei, folyósításának, elszámolásának módja, az elvégzett 
munkák bizonylatolásának rendje. 
4) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 
2018. december 3. 
5) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert 
támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért 
személy részére betekintési jogot biztosít. 
6) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében Szakadáti László alpolgármester 
telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett 
időpontokban. (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a tel.: +36-30-697-4113, e-mail: 
alpolgarmester@biatorbagy.hu) 
7) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott formailag hiányos 
pályázatok tekintetében a pályázó hiánypótlásra történő felszólítása 8 naptári napon 
belül történik. 



 
 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Összefogás Építési Alapból 

igényelhető támogatásról szóló 28/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete alapján 
igényelhető támogatásról 

A pályázók neve: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

A pályázók elérhetőségei: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

A kérelemmel érintett ingatlan közterület megnevezése: 

 ...............................................................................................................................................  

A tervezett munka rövid leírása: ..............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Az igényelt támogatás: ............................................................................................................  

A kivitelezés várható befejezése: ............................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Pályázó! 

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásra irányuló, az Ön által benyújtott pályázat a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik, 
mivel Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetéséből Biatorbágy Képviselő-testülete pályázati eljárása 
során, illetve nem pályázati úton odaítélhető támogatásról van szó. A fent említett törvény 14. §-ában 
előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. 

Kérjük szíveskedjen a megfelelő részt kitölteni, és minden esetben aláírva a pályázathoz mellékelni, mivel a 
nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat a  2007. évi CLXXXI. törvény értelmében érvénytelen! A kitöltéshez 
segítséget nyújt, a nyilatkozat hátoldalán található tájékoztató. 

 

NYILATKOZAT 

Az Összefogás Építési Alapból igényelhető támogatásra 

kiírt pályázaton 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján 

Kérjük, szíveskedjen a nyilatkozatot olvashatóan, nagybetűkkel kitölteni! Olvassa el a hátoldalon 
található tájékoztatót a jogszabály tartalmáról! 

1. PÁLYÁZÓ ADATAI 
Pályázó személy/szervezet 

neve:  ________________________________________________________________________________________________  

lakcím, születési hely, idő:_________________________________________________________________________________ 

székhelye: _____________________________________________________________________________________________  

cégjegyzékszám, adószám:________________________________________________________________________________ 

képviselőjének neve: _____________________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vételi okirat száma:  _________________________________________________________________________  

nyilvántartásba vevő szerv neve: ___________________________________________________________________________  

2. NYILATKOZAT 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján velem szemben érintettség, 
összeférhetetlenség  

  fe n n  á ll. 

  n e m  á ll fe n n . 

Az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása: 

 _________________________________________________________________________________________  

Nyilatkozom, hogy közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek 
eleget tettem érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében. 

3. KITÖLTÉS DÁTUMA ÉS ALÁÍRÁS 

Kitöltés dátuma: ________________________  

Aláírás:____________________________________________________________________________________ 



TÁJÉKOZTATÓ 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt 
érintettségi és összeférhetetlenségi szabályokról1 

A törvény hatálya – az abban meghatározott kivételekkel - kiterjed az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy 
pályázati rendszeren kívül az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára odaítélt, természetben vagy pénzben juttatott támogatásokra. 

A törvény pályázatokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a nem pályázati úton odaítélt támogatásokra is, azzal, 
hogy a pályázat fogalma alatt a támogatás odaítélésére irányuló kérelmet, a pályázati eljárás fogalma alatt pedig a támogatási döntés 
előkészítését és meghozatalát kell érteni. A nem pályázati úton odaítélt támogatásból nem részesülhet az, aki – ha a támogatási döntést 
pályázati eljárásban hoznák – a pályázati eljárásban nem vehetne részt pályázóként. 

Összeférhetetlenség 

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban: 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező 
olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, a civil szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az a civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett 
párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati 
választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét az e célra szolgáló honlapon közzétették. 

Érintettség 

Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll; 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő (a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a 
főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi 
államigazgatási szerv – kizárt közjogi tisztségviselők körébe nem tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja); 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér); 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság; 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, civil szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a civil szervezet ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja 

köteles kezdeményezni e körülménynek a közzétételre szolgáló  honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 
munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem 
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet 

 

 

                                                 
1 FIGYELEM! Jelen tájékoztató nem azonos a törvény szövegével, a törvény a fentieknél részletesebb szabályokat 
tartalmaz. A törvény teljes szövege megtalálható a www.magyarorszag.hu oldalon, a „Jogszabályok” menüpont alatt. 














































	elt_Osszefogas_Epitesi_Alap_2017_evi_beszamolojarol_uj_kiirasarol
	Pályázati kiírás tervezet
	Harcművészeti sportegyesület pályázata
	Katalin hegyi lakosok pályázata
	Tópart utcai lakók pályázata

