
Pályázati felhívás 
Járdafelújítást támogató program Szőregen 2021 

 

Szeged Megyei Jogú Város Szeged-Szőreg Településrészi Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) 
pályázatot hirdet az alábbiak szerint: 

 

1. A pályázat célja 

A Szőreg városrészben a megrongálódott járdaszakaszok javításának, felújításának támogatása 
építőanyag biztosításával. 

 

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre 

A Járdafelújítást támogató programban azok a szőregi (6771-es irányítószámú) bejelentett lakcímmel 
és ingatlannal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak, akik az elnyerhető építőanyag (szegélykő, 
járólap, sóder, homok) mellé a kivitelezés költségeit vállalják. 

A pályázónak vállalnia kell az ingatlana előtti járdaszakasz 

• felújításának teljes munkadíját 
• pályázatban nem támogatott (20 m feletti) részének anyagköltségét, 
• felújításának befejezését 2022. március 31-ig. 

 

3. Igényelhető támogatás 

Ingatlanonként legfeljebb 20 m járda felújításához szükséges építőanyag pályázható (20 db szegélykő, 
150 db 40x40 cm-es járólap és 2,5 m3 sóder, 1 m3 homok). Eredményes pályázat esetén a megítélt 
építőanyag a nyertes ingatlanhoz egyeztetett időpontban, várhatóan 2021. október 31-ig kiszállításra 
kerül.  

 

4. Rendelkezésre álló keret 

A pályázat keretében várhatóan 15 ingatlan előtti járda(szakasz) felújításához szükséges 
építőanyagmennyiség áll rendelkezésre. 

 

5. A pályázat benyújtásának formája 

Pályázni a kiírás részét képező formanyomtatványon lehet. A pályázat benyújtható személyesen a 
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Szőregi Kirendeltségén (6771 Szeged, Szerb u. 21.) vagy 
elektronikusan a kepviselo@avramovandras.hu email-címen. 

A pályázatok beérkezésének határideje 2021. szeptember 15. 

A pályázati kiírás és adatlap a Szőregi Kirendeltségen, a Tömörkény István Művelődési Házban és a 
https://szoreg.hu honlapon érhető el. 

mailto:kepviselo@avramovandras.hu


6. A pályázat elbírálásának szempontjai 

A 2021. szeptember 15-ig beérkezett pályázatok egyszerre kerülnek felbontásra és értékelésre. 

Csak a hiánytalanul kitöltött, fotómelléklettel ellátott pályázat értékelhető, a Kiíró hiánypótlási 
felhívást nem tesz. 

Az elbírálás során előnyt jelent, ha az ingatlanhoz tartozó járdaszakasz meghaladja a maximálisan 
pályázható 20 m-t és a pályázó vállalja a teljes felület felújítását. 

Amennyiben a rendelkezésre álló keretet meghaladó igény érkezik, a Kiíró Szeged Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája és a Szegedi Környezetgazdálkodási NKft. szakmai- és 
indokoltsági állásfoglalása alapján rangsorolja a pályázatokat. 

 

7. További információk 

A nyertes pályázók 2021. szeptember 25-ig értesítésre kerülnek a pályázati adatlapon megadott 
elektronikus elérhetőségen és telefonszámon. 

A pályázat keretében helyszínre szállított építőanyag kerül biztosításra (méterenként 1 db szegélykő, 
7,5 db járólap, 0,12 m3 sóder és 0,04 m3 homok). Az elnyert támogatás készpénzre, egyéb 
szolgáltatásra nem váltható, a Kiíró számlát nem fogad be. 

A nyertes pályázóknak az ingatlana előtti járdaszakasz felújítását és készre jelentését a Kiíró felé 2022. 
március 31-ig kell megtenniük. 

A Kiíró a program keretében felújítandó járdaszakasz egész járólapjaira igényt tarthat. Ezt az igényt a 
Kiíró a pályázati megállapodási szakaszában előre rögzíti, a járólapok elszállításáról gondoskodik. 

 

8. Adatvédelmi hozzájárulás 

A pályázó hozzájárul személyes adatai és a pályázatával kapcsolatos adatok (a továbbiakban: adatok) 
Szeged MJV Önkormányzata és Szervezeti Egységei által történő kezeléséhez a benyújtásra kerülő 
pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján 
meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének a Kiíró által történő nyomon követése/ellenőrzése, 
a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, a Kiíró jogszabály alapján terhelő közzétételi, 
tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából. 

A pályázó hozzájárul továbbá, hogy a Kiíró által kezelt adatokhoz a pályázat megvalósítása során a Kiíró 
által későbbiekben meghatározott adatfeldolgozó(k) (pl.: fuvarozó) kapcsolattartás céljából 
hozzáférjen(ek). 

A Kiíró a beérkezett pályázatokat 

• sikertelen pályázat esetén a beadási határidőt követően 60 napig, 
• sikeres pályázat esetén a készre jelentési határidőt követően 60 napig 

tárolja amennyiben jogszabályi vagy követelési körülmény nem áll fenn. 

A pályázó hozzájárul, hogy a pályázathoz csatolt fénykép(ek)et a Kiíró az érintett ingatlan címével 
együtt a későbbiekben felhasználja.  



Járdafelújítást támogató program Szőregen 2021 

 

1. Pályázó adatai 

Név: 
 

Lakcím: 
 

Telefonszám: 
 

Email cím: 
 

 

2. Érintett ingatlan 

Címe: 
 
Ingatlanhoz tartozó járdaszakasz teljes hossza (m): 
 

Pályázott járdaszakasz hossza (max. 20 m): 
 

A járdaszakaszról készült, a pályázathoz csatolt fényképek száma (Legalább egy fénykép csatolása kötelező!): 
 
A felújítandó járdaszakasz állapotának szöveges leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Nyilatkozatok  

Kérjük a nyilatkozat egyes pontjai előtt lévő négyzetben két egymást metsző vonallal jelezni egyetértését. 

 Átolvastam és elfogadom a kiírásban foglalt Adatvédelmi hozzájárulást 
 Kijelentem, hogy a pályázat mellékleteként benyújtott fénykép(ek) felhasználási jogával 

rendelkezem, azokkal szemben harmadik félnek semmilyen követelése nem áll fenn. A 
fényképek Kiíró általi későbbi felhasználásához hozzájárulok. 

 Tudomásul veszem, hogy a pályázat keretében építőanyag kerül biztosításra (méterenként 1 
db szegélykő, 7,5 db járólap, 0,12 m3 sóder és 0,04 m3 homok). Az elnyert támogatás 
készpénzre, egyéb szolgáltatásra nem váltható, a Kiíró számlát nem fogad be. 

 Vállalom, hogy nyertes pályázat esetén az ingatlanomhoz tartozó teljes járdaszakasz felújítását 
2022. március 31-ig elvégzem, annak befejezésekor a Kiírót értesítem. 

 Tudomásul veszem, hogy a Kiíró a felújítandó járdaszakasz egész járólapjaira igényt tarthat. Ezt 
az igényt a Kiíró a pályázati megállapodási szakaszában előre rögzíti, a járólapok elszállításáról 
gondoskodik. 

 A felújításakor keletkezett építési törmelék elszállításáról saját költségemen gondoskodnom. 

 

Dátum: 
 

Aláírás: 
 

 


