
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás 

 
A Vasutas Települések Szövetsége tagtelepülései számára 

„Virágos Vasútállomásokat!” címmel 

2019. évben zártkörű pályázatot hirdet  
 

 

1.) A pályázat célja:  

▪ A tagönkormányzatok területén lévő vasútállomások és környékük 

virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelése, fejlesztése. 

 

 

2.) Pályázni lehet:  

▪ Virágmagok, fűmag, virágpalánták, díszcserje, lombhullató vagy örökzöld facsemeték, 

virágtartók, állványok, virágkelyhek beszerzésére. 

 

 

3.) A pályázat kedvezményezettjei: 

▪ Támogatást igényelhetnek a Vasutas Települések Szövetsége azon tagtelepülései, 

amelyek a pályázati cél megvalósítását pályázatukban vállalják. 

 

 

4.) A pályázat keretében elnyerhető támogatás formája, mértéke: 

▪ Pályázni vissza nem térítendő, pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra 

lehet. 

▪ Rendelkezésre álló pályázati alap 3.500 ezer forint. 

▪ Egy pályázó által elnyerhető legmagasabb pályázati támogatás max. 150 ezer forint. 

▪ A kötelezően biztosítandó önrész mértéke minimum 10 %. 

 

 

5.) A támogatott projektek időtartama: 

▪ A támogatott projektek időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot 

▪ A támogatott projekteknek legkésőbb 2019. szeptember hó 20-ig meg kell 

valósulniuk. 

 

 

 

 

 

VASUTAS TELEPÜLÉSEK 

SZÖVETSÉGE 

 
Elnök: Horváth Richárd  
Tel: (37) 542-338 
E-mail: polgarmester@hatvan.hu 

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
Levelezés: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 



6.) Finanszírozás: 

▪ A program kedvezményezettjei a támogató vezetőségi döntést követően a Vasutas 

Települések Szövetségével kerülnek szerződéses kapcsolatba. 

▪ A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől 

számított 30 napon belül. 

 

7.) A pályázat benyújtásának feltételei: 

▪ Egy tagtelepülés csak egy pályázatot nyújthat be. 

▪ Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek tagdíj hátralékkal 

rendelkeznek! 

▪ Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek az előző évi pályázat során 

elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget. 

 

 

8.) A pályázatok benyújtásának módja: 

▪ A pályázatokat a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

▪ A pályázat kitöltésére vonatkozó szabályokat be kell tartani. 

▪ A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. 

 

 

9.) Pályázati határidő: 

▪ A pályázat postára adás végső dátuma: 2019. június 10. napja 

▪ A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 

 

 

10.) Eredményhirdetés: 

▪ Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. július hó 10. napja 

▪ A támogatási döntést a Vasutas Települések Szövetsége a honlapján (www.hatvan.hu) 

közzé teszi. 

▪ A pozitívan elbírált pályázókkal a Vasutas Települések Szövetsége szerződést köt. 

 

 

11.) A pályázat elbírálásának kritériumai: 

▪ A benyújtott pályázatok elsősorban formai értékelésre kerülnek. 

▪ A formai értékelés során ellenőrzésre kerül, a pályázat hiánytalan kitöltése, előírt 

módon történő benyújtása. 

▪ Hiánypótlásra nincs lehetőség. 

▪ A támogatási döntést a Vasutas Települések Szövetsége vezetősége hozza meg. 

 

 

Elérhetőségeink: 

Vasutas Települések Szövetsége 

Levelezési cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  

Telefon: 06-37/542-338 vagy 06-37/542-313 

E-mail: polgarmester@hatvan.hu 

 

 

 

 

 



 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt 

„Virágos Vasútállomásokat!” című 2019. évi pályázati felhívásra 
 

 

1. A pályázó tagtelepülés 

a) megnevezése   …………………………………………………. 

 

b) címe (irányítószámmal) …………………………………………………. 

 

c) telefon, fax száma  …………………………………………………. 

 

d) polgármester neve  …………………………………………………. 

 

e) számlavezető pénzintézet …………………………………………………. 

 

f) pénzforgalmi jelzőszám …………………………………………………. 

 

 

2. A pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés leírása:  

(pályázati cél megvalósításának helye, a pályázati cél megvalósításának módja) 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. A megvalósítás költségvetése: 

 

Ssz. Megnevezés Mennyiség Érték (Ft) 

1.       

2.     

3.    

4.    

5.    

A tervezett fejlesztés összes költsége:  

A pályázott támogatás összege:  

A vállalt saját erő összege:  

 

Dátum: …………………………………………… 

       ……………………………….  

polgármester 

 

Ellenjegyzem:      ………………………………… 

állomásfőnök 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

 
A Vasutas Települések Szövetsége tagtelepülései számára 

„Virágos Vasútállomásokat!” címmel 

2019. évben kiírt zártkörű pályázati programhoz 
 

1.) A pályázat célja:  

▪ A tagönkormányzatok területén lévő vasútállomások és környékük 

virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelése, fejlesztése. 

▪ Várt eredmények: a vasútállomások és környékük rendbetétele, szépítése, rendszeres 

gondozása, karbantartása. 

 

 

2.) A megvalósítás feltételei: 

▪ A megvalósítás irányulhat virágmagok, fűmag, virágpalánták, díszcserje, lombhullató 

vagy örökzöld facsemeték beszerzésére, ültetésére, gondozására. 

▪  Virágtartók, állványok, virágkelyhek készítésére, beszerzésére. 

▪ A megvalósítás során az önkormányzati dolgozók munkavégzése önerőként 

beszámítható. 

▪ Elszámoláskor a 2019. április 1. napjától kiállított számlák fogadhatók el. 

 

 

3.) Nem nyújtható támogatás: 

▪ A pályázónak, amennyiben nem teljesíti a pályázati felhívás feltételeit. 

▪ A korábban megítélt támogatásról szóló elszámolás visszautasításra került. 

▪ A korábban megítélt támogatásról az elszámolás nem került benyújtásra. 

 

 

4.) A pályázat keretében elnyerhető támogatás: 

▪ Pályázni vissza nem térítendő, pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra 

lehet. 

▪ Egy pályázó által elnyerhető legmagasabb pályázati támogatás max. 150 ezer forint. 

▪ Minden pályázónak kötelező önrészt vállalnia. 

▪ A kötelezően biztosítandó önrész mértéke minimum 10 %. 

▪ Önrész felhasználásaként csak a nyertes pályázat alapján megkötött támogatási 

szerződés hatályba lépését követően felmerült, számlával igazolt költségek 

számolhatók el, ettől eltérni csak a saját munkavégzés esetében lehet. 

▪ A Vasutas Települések Szövetsége a pályázó által pályázott összegnél kisebb 

támogatást is megítélhet, ekkor az önrész összege is arányosan csökkenthető. 

 

VASUTAS TELEPÜLÉSEK 

SZÖVETSÉGE 

 
Elnök: Horváth Richárd 
Tel: (37) 542-338 
E-mail: polgármester@hatvan.hu 

              
 

 

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 



 

5.) Finanszírozás: 

▪ A program kedvezményezettjei a támogató vezetőségi döntést követően a Vasutas 

Települések Szövetségével kerülnek szerződéses kapcsolatba. 

▪ A pozitívan elbírált pályázóknak a Vasutas Települések Szövetsége három példányban 

támogatási szerződést küld, melyből aláírást követően a pályázó két példányt 

visszaküld.  

 

 

6.) Elszámolás: 

▪ A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől 

számított 30 napon belül. 

▪ Az elszámolás postára adásának határideje: 2019. szeptember hó 20. napja. 

▪ A megvalósult projekt elszámolása formanyomtatvány felhasználásával történik. 

▪ A kitöltött formanyomtatvány mellé szükséges csatolni a kifizetett számlák és a 

kifizetését tényét bizonyító okirat hitelesített fénymásolatát, fotódokumentációt. 

▪ A projekt tényleges megvalósítását a Vasutas Települések Szövetsége vezetőség 

ellenőrizheti. 

 

 

7.) A pályázatok benyújtásának módja: 

▪ A pályázatokat a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati formanyomtatványon kell 

benyújtani a Vasutas Települések Szövetsége levelezési címére. 

3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám 

▪ A pályázat kitöltésére vonatkozó szabályokat be kell tartani. 

▪ A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. 

▪ A polgármester aláírása mellett szükséges a vasútállomás állomásfőnökének 

ellenjegyzése is. 

 

 

Elérhetőségeink: 

Vasutas Települések Szövetsége 

Levelezési cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 

Telefon: 06-37/542-338 vagy 06-37/542-313 

E-mail: polgarmester@hatvan.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


