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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÉGFEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓAN 

A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Alsóörs Község Önkormányzatának megbízásából, a 

3/2017 (0224) önkormányzati határozat alapján pályázatot hirdet szálláshely szolgáltatók 

minőségfejlesztésére. 

1. Pályázati felhívás célja 

Alsóörs község területén működő szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák számának 

növelése a település szállásadóinak fejlesztésekre való ösztönzésével.  

2. Rendelkezésre álló forrás 2.000.000 Ft 

3. Pályázók köre, jogosultsági feltételek 

Pályázatot nyújthatnak be Alsóörs község közigazgatási területén kereskedelmi szálláshelyet, 

illetve fizető szálláshelyet működtető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és 

természetes magánszemélyek, akik a támogatás igénylésétől visszaszámított három éven 

belül Alsóörs Község Önkormányzata felé fizettek be idegenforgalmi adót. 

Nem pályázhat az a szervezet, mely(nek) 

- csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

- az az egyéni vállalkozó, családi vállalkozó, aki engedélyét visszaadta, illetve azt 

bevonták; 

- lejárt köztartozása van, továbbá az önkormányzattal szemben lejárt tartozása áll 

fenn; 

- az elmúlt 3 évben az IFA ellenőrzések során együttműködött. 

4. Támogatható tevékenységek 

A szálláshely minőségének növelését célzó alábbi felújítási, építési és eszköz beszerzési és 

szolgáltatási tevékenységek támogathatók az ingatlanon: 

a. Alapszolgáltatás fejlesztés 

- cégér, hirdetőtábla beszerzése 

- belső burkolat cseréje, festés 

- fürdőszoba felújítás  

- bútorvásárlás 

- eszközbeszerzés (konyhai eszközök, hűtőszekrény, tv, hajszárító, rádió, ágynemű, 

paplan, törölköző, kerti bútorok, ágyak) 

- széf beszerzése 

- ingyenes wifi szolgáltatás kiépítése (csak eszközbeszerzésre felhasználható) 
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- kertépítés, kerti eszközök beszerzése, tűzrakó, grillező, kemence építése, konyhakert, 

fűszerkert kialakítása 

- akadálymentes szálláshely kialakítás (eszközbeszerzés, átalakítás, kiépítés)  

b. Komfort szolgáltatások bővítése 

- légkondicionáló berendezés beszerzése, beépítése 

- medence, szauna, jakuzzi, egyéb wellness elem építése 

- játékok (kültéri, beltéri) beszerzése 

c. Családbarát szálláshely kialakítása 

- eszközbeszerzés (gyermekágy, kiskád, csúszásgátló a kádban, zuhanyzóban, 

gyermekzsámoly a fürdőszobában, WC ülőke, szűkítő, bili, gyermek konnektorvédő, 

gyermek evőeszközkészlet, etetőszék, mászóka, nyitott és árnyékolt gyermek 

medence/ pancsoló, pelenkázó, cumisüveg melegítő,) 

- gyerekbarát átépítési munkák finanszírozása 

- gyerekszoba kialakítása 

- gyerekbútorok beszerzése 

d. Kerékpáros barát szálláshely kialakítása 

- kerékpártároló beszerzése, kialakítása 

e. Állatbarát szálláshely kialakítása 

- eszközbeszerzés (kutya kosár, etető tál, játékok, kutyapiszok zacskó, macskaalom) 

5. Elszámolható költségek:  

- tárgyi eszközök, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 

o kis értékű tárgyi eszköz: a számviteli törvény 80.§ (2) bekezdésében valamint 

a vállalkozás számviteli politikájában, értékelési szabályzatában 

megfogalmazott eszköz  

- beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 

o fejlesztés: a beruházás és a felújítás;  

o  beruházás: a számviteli törvény 3.§ (4) bekezdésének 7. pontjában 

meghatározott tevékenység;  

o  felújítás: a számviteli törvény 3.§ (4) bekezdésének 8. pontjában 

meghatározott tevékenység;  

A levonható Áfa összege nem képezheti a támogatás részét és nem számít bele az 

összköltségbe. 

6. Támogatás mértéke 

- Pályázónként az elmúlt 3 év IFA befizetés erejéig, minimum 60.000 Ft, maximum 

500.000 Ft támogatás igényelhető, 20 % önrész biztosításával.  
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7. Kötelező, a pályázathoz kapcsolódó vállalások 

- A szálláshelyek vállalják továbbá, hogy az Önkormányzat illetékes szervei számára IFA 

ellenőrzés céljából rendelkezésre állnak. Azon pályázó, mely nem tesz eleget ebbéli 

kötelezettségeinek, kizárható a további pályázatok pályázói köréből. 

- Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületbe történő belépés - legkésőbb a pályázat 

benyújtásával egy időben. 

- A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott szálláshely szolgáltatását a projekt 

befejezését követően legalább további három évig működteti. 

- A projekt fizikai befejezését követő 3 éven át minimum 35 vendégéjszaka/ év 

férőhelyenként. Tehát annak a szállásadónak, akinek 12 férőhelye van, évente minimum 

(12*35) 420 vendégéjszakát kell vállalnia és teljesítenie. 

- Belépés a Balaton Riviéra védjegyrendszerébe és az alábbi minősítések egyikének 

megszerzése legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig (ld. 1. sz. melléklet): 

1. Alapszolgáltatás 

fejlesztés 

2. Komfort 

szolgáltatások 

bővítése 

3. Családbarát 

szálláshely 

kialakítása 

4. Kerékpáros-

barát szálláshely 

kialakítása 

5. Állatbarát 

szálláshely 

kialakítása 

a pályázati projekt 

alapján a Riviéra 

védjegy legalább 

egy csillagos 

emelése vagy 5 

csillagos minősítés 

a pályázati projekt 

alapján a Riviéra 

védjegy legalább 

egy csillagos 

emelése vagy 5 

csillagos minősítés 

Riviéra családbarát 

védjegy 

megszerzése 

Riviéra kerékpáros 

barát védjegy 

megszerzése 

Riviéra állatbarát 

védjegy 

megszerzése 

 

8. Fontosabb eljárási szabályok 

- Pályázat benyújtása: 2017. március 20. 

- Elbírálás 2017. március 31. pályázók értesítése és szerződéskötés az elbírálást követő 30 

napon belül. 

- A projekt megvalósítása és pénzügyi beszámoló benyújtása 2017. október 31-ig. 

- Az eljárás utófinanszírozású: a projekt igazolt megvalósítását és a pénzügyi elszámolást 

követően kerül folyósításra a támogatás. 

- A támogatás kifizetésének feltétele a támogatási összeg és az önrész számla másolatával 

való igazolása.  

Az eredeti számlákra kérjük rávezetni: „Elszámolva a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 

felé a ……… számú Támogatási szerződés szerint.” és  „a másolat hiteles, az eredetivel 

mindenben megegyezik”  
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- A pályázati projekt a kölcsönös együttműködés jegyében a megbízott szakmai bizottság 

(Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Alsóörs Község delegáltja, idegenforgalmi adó- 

vagy adóellenőr) folyamatos tanácsadásával és dokumentálásával történik. 

- a kért hivatalos dokumentumok az elszámolás során: 

o pályázó nevére kiállított számlák hiteles másolata, 

o fotódokumentáció a teljesítés igazolására 

9. Kötelező mellékletek: 

(letölthető a www.alsoors.hu és a www.balatonriviera.hu oldalakról) 

a) pályázati adatlap 
b) 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány vagy 

szobakiadói engedély – másolatban 
c) aláírási címpéldány vagy aláírásminta 
d) NAV igazolás köztartozás mentességről. 

 
10. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje 

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban a mellékelt pályázati adatlapon, a pályázati 
felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell postai úton, vagy személyesen benyújtani a 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnek címezve.  

Csak az a pályázat felel meg a formai követelményeknek, amely 

- tartalmazza a Pályázati Adatlapot és a kötelező mellékleteket, nyilatkozatokat 
- a megfelelő helyen cégszerűen aláírt,  
- támogatásra jogosult pályázó nyújtotta be;  
- a megadott beadási határidőn belül nyújtották be; 
- a pályázat keretében nyújtható maximális támogatásnál nem nagyobb összegű igénnyel 

nyújtotta be a pályázatot; 

Az esetleges hiányzó mellékletek teljes körű benyújtása érdekében egyszeri hiánypótlás 
lehetséges. 

 
 

A pályázat benyújtásának helye: 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Alsóörs, Vasút u. 3. 

nyitvatartási időben személyesen vagy postai úton tértivevényes küldeményként. 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 20. 

 

http://www.alsoors.hu/
http://www.balatonriviera.hu/
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Azon nyertes pályázat, projektgazda, aki a fenntartási időszak alatt nem teljesíti a vállalt 
indikátorokat és nem felel meg a követelményeknek, a támogatást a banki kamatokkal 
növelve köteles visszafizetni. 

Azon nyertes pályázó, aki a szolgáltatását felfüggeszti vagy megszünteti a fenntartási 
időszak alatt, köteles a támogatás összegét a banki kamatokkal növelve visszafizetni. 

 
 

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban bővebb információ az alábbi elérhetőségeken 
kérhető: 

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Alsóörs, Vasút u. 3. 

tel: + 36 87 575 000,  +36 70 371 8501 

e-mail: info@balatonriviera.hu, zakar.zelinda@balatonriviera.hu 

Időpont egyeztetés javasolt! 

 

  

mailto:info@balatonriviera.hu
mailto:zakar.zelinda@balatonriviera.hu
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1. sz melléklet 

Riviéra védjegy: a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület minősítési rendszere révén 4 féle 

védjegyet oszt ki szálláshely partnerei között, egyrészt egy általános védjegyet 1-5 csillagig, 

másrészt családbarát, kerékpáros barát és állatbarát védjegyeket. A pályázathoz szükséges 

védjegyek megszerzése a mellékelt űrlap és ponttáblázat alapján történik. (1. sz melléklet) 

Pontrendszer kategóriák szerint 

Alapszolgáltatások: 27 pont  

Alapfelszereltség: 25 pont  

Komfort plusz: 5 pont  

Személyi szolgáltatások: 16 pont  

Biztonság: 9 pont  

Kedvezmények és kártyák: 7 pont  

Étkezés / gasztro: 11 pont  

Információ: 12 pont  

Sport / játék / szórakozás: 14 pont  

Kerékpár: 9 pont  

Wellness: 9 pont  

Gyerek / bababarát: 37 pont  

Állatbarát: 10 pont  

Akadálymentes: 10 pont  

Összesen: 145 pont 

*: 29-57  pont  

**: 58-78 pont 

***: 79-101 pont 

****: 101-115 pont 

*****: 116 pont felett 

Gyerekbarát összes: 37 pont (védjegy határ: 19 pont) 

Állatbarát összes: 10 pont (védjegy határ: 5 pont) 

Bringa barát összes: 9 pont (védjegy határ: 5pont) 
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Kategóriák: 

(X: van/nincs, igen/nem) 

Alapszolgáltatások: 

1. Könnyen megtalálható-e?  

Jól látható cégér a házon (2p) 

Jól látható hirdetőtábla 100 m-es körön kívül (1p) 

Saját Weblap (2p) 

E-mail elérhetőség (1p) 

Bármely internetes szállásközvetítő aktív szolgáltató (1p) 

2. Vendégfogadás (csak az egyik választható)  

Éjjel nappali recepció (5p) 

Tulajdonos a házban lakik (4p) 

Recepció nap közben (3p) 

Kulcsos ház (2p) 

Telefonos bejelentkezés érkezéskor (1p) 

3. Elhelyezés (kilátás, bejárat, fürdőszoba) 

Saját fürdőszoba (2p) 

Külön bejárat (2p) 

Kilátás az udvarra / panoráma (1p) 

Alapszolgáltatások: max. 27 pont 

Minimum elérendő pontszám: 7 
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Alapfelszereltség: 

Hűtőszekrény (3p) 

TV (3p) 

Hajszárító (1p) 

Rádió (1p) 

Téli / nyári paplan (2p) 

Ágyneműcsere hetente (3p) 

Nagyméretű törölköző (3p) 

Nagyméretű tükör (3p) 

Utazóágy (1p)  

Kert (2p)                         

Árnyékolt kerti bútorok, pihenőágyak (1p) 

Közös helység (2p)    

Alapfelszereltség: max. 25 pont 

Minimum elérendő pontszám: 12 

 

Komfort (plusz) szolgáltatás 

Légkondicionáló a szobákban (2p) 

Légkondicionáló a közös helyiségekben (1p) 

Légkondicionáló az egész házban (1p) 

Mélyhűtő (1p) 

Komfort plusz: max. 5 pont 

Minimum elérendő pontszám: 0 

 

Személyi szolgáltatás 

Idegen nyelv ismerete (dolgozó, aki legalább 8 órát dolgozik, vagy tulajdonos) 

(4 pont nyelvenként; max. 16p) 

Személyi szolgáltatás: max. 16 pont   
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Minimum elérendő pontszám:  4 

 

Biztonság 

Éjszakai porta / tulajdonos a házban él (X) (3p) 

Értékmegőrző / széf (X) (3p) 

Biztosítás (X) (3p) 

Biztonság: max. 9 pont 

Minimum elérendő pontszám: 3 

 

Kedvezmények és kártyák 

BBC kibocsátóhely (X) (3p) 

Saját kedvezményrendszer / egyéb kedvezménykártya (X) (1p) 

SZÉP kártya elfogadás (X) (3p) 

Kedvezmények és kártyák: max. 7 pont 

Minimum elérendő pontszám: 3 

 

Étkezés / gasztró 

Étterem a közelben (250 m) (1p) 

Konyha használat (2p) 

Étkezési lehetőség (2p) 

Reggeli kívánságra (2p) 

Tűzrakó hely, grillsütési lehetőség (2p) 

Gyümölcsszedési lehetőség (1p) 

Konyhakert / fűszerkert vendégeknek (1p)      

Étkezés/gasztró: max. 11 pont 

Minimum elérendő pontszám:  6 

 

Információ 
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Információs anyagok (X) (2p) 

Túratérképek (X) (2p) 

Házirend, ami a vendégek biztonságát, nyugalmát nyaralását szolgálja (X) (1p)           

Vendégkönyv (X) (1 pont) 

Közszolgálatok, orvosi ügyelet, stb. feltüntetése (X) (1p)    

Reggeli napilap, magazin (X) (2p) 

Internet/ WIFI (X) (3p) 

Információ: max. 12 pont 

Minimum elérendő pontszám: 5 

 

Sport / játék / szórakozás 

Társasjátékok/beltéri játékok (X) (legalább 5 féle játék: 2p) 

Játszótér a szabadban (X) (3p) 

Sportolási lehetőség (kosárpalánk, kiskapu focizni, röplabdaháló) (X) (3 pont) 

Egyéb kültéri játékok: ping pong asztal, lengőteke, tollas labda stb. (X) (2 pont)  

Animáció (X) (3p) 

Strandjátékok (X) (1p) 

Sport / játék / szórakozás: max. 14 pont 

Minimum elérendő pontszám: 2 

 

Kerékpár            

Kerékpár kölcsönzési lehetőség (X) (3p)      

Kerékpártároló (X) (3p) 

Kerékpárjavító készlet (X) (1p) 

Kerékpár biztonsági kiegészítők (X) (1p) 

Térkép (X) (1p) 

Kerékpár: max. 9 pont 

Minimum elérendő pontszám: 0 
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Wellness 

Medence (X) (4p) 

Fűtött medence (X) (2p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Szauna (X) (2p)            

Kerti zuhany (X) (1p)  

Wellness: max. 9 pont 

Minimum elérendő pontszám: 0 

 

Gyerek-, bababarát 

Gyermekágy (X) (3p) 

Kiskád (X) (3p) 

Csúszásgátló a kádban, zuhanyzóban (X) (1p) 

Gyermekzsámoly a fürdőszobában (X) (1p) 

WC ülőke, szűkítő, bili (X) (1p) 

Gyermek konnektorvédő (X) (1p) 

Gyermek evőeszközkészlet (X) (1p) 

Etetőszék (X) (2p) 

Mászóka (X) (2p)  

Nyitott és árnyékolt gyermek medence/ pancsoló min. 3m átmérővel (X) (3p) 

Pelenkázó (X) (3p) 

Külön szülő-gyermek hálószoba (X) (3p)  

Cumisüveg melegítő (X) (1p)  

Játszószoba (X) (3p) 

Gyermekfelügyelet (X) (3p) 

Kedvezményes gyerekár, legalább 12 éves kortól, csak az egyik választható: 

Kedvezményes gyerekár kedvezmény mértéke 25%-ig (X) (1p) 

Kedvezményes gyerekár kedvezmény mértéke 50%-ig (X) (2p) 
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Kedvezményes gyerekár kedvezmény mértéke 50%-tól (X) (3p) 

Gyerek/családbarát: max. 37 pont 

Minimum elérendő pontszám: 

 

Háziállat barát  

Háziállat hozható (X) (5p) 

Kutya kosár (X) (1p) 

Etető tál (X) (1p) 

Játékok (X) (1p) 

Kutyapiszok zacskó (X) (1p) 

Macska alom (X) (1p) 

Állatbarát kategória: max. 10 pont 

Minimum elérendő pontszám: 5 

 

Akadálymentesítés 

Kerekesszékkel megközelíthető szoba legalább 1 db (X) (5p) 

Akadálymentesített épület (X) (3p) 

Akadálymentesített fürdőszoba, kapaszkodó, zuhanyzóban ülés (X) (2p) 

Akadálymentes kategória: max. 10 pont                                                               

Minimum elérendő pontszám 7 


