FELHÍVÁS
A vidéki térségek falvainak megújítására
A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségben működő települési önkormányzatok,
önkormányzati társulások számára a 2000 lakosegyenérték alatti települések, elkülönült
településrészek és külterületek1 autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása
érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek falvaiban az alapvető
szolgáltatások fejlesztését, a falvak megújulását. A cél elérését a Kormány a vidéki térségben működő
települési önkormányzatok, önkormányzati társulások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen
felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximálisan 310 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 155
millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 2, hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a vidéki térségek falvaiban
szolgáltatások fejlesztése és a települések megújulása céljának eléréséhez;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

az alapvető

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük, a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
1
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra
kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
amelynek hatályos verziója megtalálható a www. palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a
www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű
fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –
tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000
lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve
azok elkülönült településrészei és külterületei; továbbá a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében szereplő, vidéki térségben található települések önmagában 2000 lakosegyenérték
szennyvízterhelést el nem érő és a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem
nevesített elkülönült településrészei és külterületei számára autonóm természetközeli, illetve egyedi
szennyvíztisztítási megoldások létesítésére. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő
megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a
vidéki életminőség javításához.
A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a fővárosi
agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú
melléklete tartalmazza.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz3,
illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített
módon.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,41 milliárd
forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10–én elfogadott Vidékfejlesztési Program
keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága,
mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH)4 hirdeti meg a 1012/2016.
(I.20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a
Vidékfejlesztési Program 7.2.1. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki
térségekben művelet szolgál.

3

Az európai uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a
minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium
Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.
4
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2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1-896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken
8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg
kell felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a
tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések
beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi
szennyvíztisztító telepre szállítása;
d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított
bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott
kötelezés alapján vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján,
vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a
befogadó jó állapotának elérése érdekében5 a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték
alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli
szennyvíztisztítási eljárással;
e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a
tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl.
nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
f) Gyűjtőrendszer és mechanikai előtisztítással rendelkező természetközeli szennyvíztisztító
telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával,
illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;
g) Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése. A tevékenység a 2017.05.16.
naptól benyújtott támogatási kérelmek esetében támogatható.

A befogadó jó állapotának elérése: amennyiben egy meglévő szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizét befogadó felszíni víz
minősége a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2. (a továbbiakban: VGT2) felülvizsgálata eredményeként „rossz” állapotban van,
valamint a VGT2 célkitűzésének elérését biztosító „jó állapot” eléréséhez a vízfolyáson beavatkozásra lenne szükség, mely a
meglévő települési szennyvíztisztító telep vonatkozásában szigorúbb tisztítási határérték előírásával biztosítható, abban az
esetben benyújtható a támogatási kérelem.
5
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3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:












Előkészítési tevékenységek
(pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek
készítése);
Projektmenedzsment tevékenységek;
Próbaüzem;
Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből, tisztítómezővel ellátott oldómedencés
létesítményekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján
részvétel, amennyiben releváns;
A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges
és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a
beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos
minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján.
Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által
kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
Az elnyert finanszírozásból megvalósított közmű-infrastruktúra (pl.: közmű, önkormányzati
vagyonkezelés) kiépítés, fejlesztés, felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben
nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben:
a) az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált)
szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy
termékpiacon nem tevékenykedhet, vagy
b)

az üzemeltető az infrastruktúrát piaci feltételek mellett üzemelteti.

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi
táblázatban szereplő jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások
alapján valósíthatók meg.

Támogatható tevékenység
a) Kisebb

kapacitású,

egyedi

Támogatási jogcím
255/2014.

(X.

10.)

Támogatási kategória
Korm.

-

Közszolgáltatás
7

szennyvízkezelő
berendezések beszerzésének
segítségével
a
tisztított
szennyvíz felszíni vízbe vagy
elszikkasztás
után
talajba
vezetése;

rendelet 17/B. § 6. b) pontja
alapján
kisméretű
infrastruktúra-fejlesztés vidéki
térségekben

ellentételezésére
nyújtott támogatás

b) Nagyobb kapacitású, több
lakóingatlant
kiszolgáló,
egyedi
szennyvízkezelő
berendezések beszerzése 50
lakosegyenértékig, a hozzá
kapcsolódó
gyűjtőhálózat
kialakítása;
c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók
létesítése, az azokból nem
közművel
összegyűjtött
háztartási szennyvíz meglévő
szabad kapacitással és fogadó
műtárggyal rendelkező művi
szennyvíztisztító
telepre
szállítása;
d) A vízügyi és vízvédelmi
hatóság
által
a
szennyvíztisztító
telepre
határozattal
megállapított
bírság,
vagy
szintén
határozattal
a
szennyezéscsökkentési
ütemtervben megfogalmazott
kötelezés alapján, vagy a
környezetvédelmi
és
természetvédelmi
hatóság
kötelezése alapján, továbbá a
befogadó
jó
állapotának
elérése érdekében a már
meglévő,
üzemelő
2000
lakosegyenérték alatti biológiai
szennyvíztisztító
telepek
tisztított
szennyvizének
utótisztítása
természetközeli
szennyvíztisztítási eljárással;
e) Decentralizált
szennyvízkezelés:
gyűjtőrendszer
és
egyedi
szennyvízkezelő
berendezések
a
tisztított
szennyvíz helyben tartásával,
természetközeli
tisztított
szennyvíz hasznosítással (pl.
nyárfás
öntözés),
vagy
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utótisztításával, felszíni
vagy talaj befogadóval;

víz,

f) Gyűjtőrendszer és mechanikai
előtisztítással
rendelkező
természetközeli
szennyvíztisztító
telep
kiépítése a tisztított szennyvíz
felszíni vízbe vezetésével,
vagy helyben tartásával, illetve
a tisztított szennyvíz részbeni
vagy teljes hasznosításával;
g) Tisztítómezővel
ellátott
oldómedencés
létesítmény
telepítése. A tevékenység a
2017.05.16. naptól benyújtott
támogatási kérelmek esetében
támogatható.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:













Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;
Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
Üdülőterületi, zártkerti területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi
szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;
Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest
és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;
Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 20072013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem
telt le;
Elő-közművesítés:
Előközművesítésnek minősül, ha az alábbi kritériumok közül legalább az egyik fennáll:
- a terület vagy ingatlan vezetékes ivóvíz-ellátással, vagy a vízügyi hatóság által
engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú
melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízi létesítményből
biztosított ellátással nem rendelkezik;
- a tervezett közművezeték olyan terület ellátására irányul, amelyen az ingatlanok
többségén (legalább 51%) állandó tartózkodásra alkalmas épület vagy az
épületekben állandó bejelentett (az önkormányzatnál nyilvántartott) lakos nem
található;
Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési
Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő
létesítmények kialakítása;
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása,
rekultiválása;
Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;
Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.
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3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe
vétele szükséges:
1. A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja hatálya alá tartozó települések esetében a
partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó olyan
települések nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) 9.§ (4) és 59.§
(11) bekezdéseivel összhangban lévő fejlesztést kívánnak megvalósítani, 2000 lakosegyenérték
szennyezőanyag-terhelés alattiak, valamint zárt rendszerű szennyvízelvezető hálózattal nem
rendelkeznek.
2. A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja hatálya alá tartozó településeken a
Balaton-törvény előírásait is figyelembe kell venni.
3. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázattal (a támogatási kérelmek benyújthatóságának
ideje alatt) egy időben nem indulhatnak a Balaton Fejlesztési Tanács keretében ugyanezen célra
kiírt pályázaton.
4. A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 20. § szerint
elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője által hitelesített Települési Szennyvízkezelési
Programmal összhangban nyújthatók be. A Települési Szennyvízkezelési Program, továbbá a
területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (illetékes megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság), a környezetvédelmi hatóság (illetékes Kormányhivatal), valamint egyéb véleményező
államigazgatási szerv véleménye a pályázat mellékletét képezi. A Települési Szennyvízkezelési
Programban szerepeltetni kell a település, vagy az elkülönült településrész, vagy a külterület
szennyvízkibocsátására vonatkozó adatot (lakosegyenérték).
5. Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve a
felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású
területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a jóváhagyott Települési
Szennyvízkezelési Program ezt lehetővé teszi.
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6. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási kérelmek beadásakor hatályos vízgyűjtőgazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve ehhez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódások
bemutatása a VGT releváns részeihez (melyet a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell teljes
körűen bemutatni).
7. A projektek műszaki tartalmának vízjogi létesítési engedélyezési eljárását megelőzően meg kell
kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának szakvéleményét, mely alapján az
ott megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevétele szükséges az engedélyezési
tervdokumentáció véglegesítéséhez. A vízügyi szakvélemény másolata a pályázat mellékletét
képezi.
8. A
projekt
benyújtásához
lakossági
felmérést
kell
készíteni.
A
vállalt
csatlakozások/együttműködések számáról és a fejlesztéssel érintett ingatlanok viszonyított
arányáról felmérési összefoglalót kell készíteni. Konzorciumi pályázat esetében az adatokat
településenként külön-külön kell összesíteni.
9. A fejlesztéssel érintett ingatlanok közül az egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt
szennyvíztárolók, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények (3.1.1 fejezet a), c) és g)
támogatható tevékenységei) megvalósítási helyszínei esetében a tulajdonviszonyok igazolásához
az alábbi dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokirati formában történő benyújtása
szükséges:
-

A projektgazda által hitelesített összesítő lista, amely tartalmazza az adott ingatlan helyrajzi
számát, az ingatlanra telepített létesítmények mennyiségét és műszaki specifikációját és a
területtulajdonos nevét. A felsorolt megvalósítási helyszínek vonatkozásában a tulajdoni lap
benyújtása nem szükséges sem a pályázathoz, sem a Támogatói Okirat megkötéséhez. A
projektgazda által készített (önkormányzati) összesítő alátámasztásaként a projektgazdának
rendelkeznie kell az érintett területek tulajdonosai által aláírt hozzájáruló nyilatkozatokkal
melyekben hozzájárulnak a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá
ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre
áll.

-

Az egyedi szennyvízkezelő berendezés, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény
telepítésével érintett egyes ingatlantulajdonosokkal kötött együttműködési megállapodás – a
jogokat és kötelezettségeket, valamint külön a szolgáltatási díjak tekintetében a fizetésre, az
ingatlanra bejárásra vonatkozóan, mely a tulajdonváltozás esetén szükséges teendőket is
tartalmazza – aláírása és benyújtása a pályázat befogadásának feltétele.

10. A 3.1.1 fejezet b), d), e), f) támogatható tevékenységei esetében szintén elvárás a fejlesztéssel
érintett ingatlantulajdonosokkal együttműködési megállapodások megkötése, amely tartalmazza a
jogokat és kötelezettségeket, továbbá az üzemeltetési költségek tekintetében a fizetésre vonatkozó
feltételeket.
11. A közcsatornázást nem igénylő, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti egyedi
szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók és házi beemelők, tisztítómezővel
ellátott oldómedencés létesítmények alkalmazására irányuló fejlesztések esetén a települési
önkormányzatnak biztosítania kell a telken belüli szakszerű megépítést. Ezen kívül a berendezések
önkormányzati tulajdonban kell, hogy maradjanak és azok település szintű szakszerű
üzemeltetéséről az önkormányzatnak legalább a fenntartási kötelezettség időszakára
gondoskodnia kell.
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12. Az utótisztítást, vagy hasznosítást végző természetközeli szennyvíztisztítási eljárás megfelelő
üzemeltetéséhez a gyakorlati szaktudás meglétének feltétele szükséges. A feltétel teljesítését az
ügyfélnek legkésőbb a szennyvíztisztító rendszer üzembe helyezéséig kell igazolnia.
13. A 3.1.1 fejezet valamennyi támogatható tevékenysége tekintetében elvárás, hogy a projekt
keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
Egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel egy,
vagy több ingatlan is ellátható, de egy berendezés maximum 50 lakosegyenérték terhelés
tisztítását biztosító kapacitással rendelkezhet.
14.

Egyedi szennyvízkezelő berendezést/létesítményt, tisztítómezővel ellátott oldómedencés
létesítményt úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag
megoldható legyen.

15. A projekt keretében telepített egyedi szennyvízkezelő berendezések, tisztítómezővel ellátott
oldómedencés létesítmények 100 %-át a projektzárásig üzembe kell helyezni.
Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:
1. Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a
támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem
benyújtásának igazolása. Amennyiben a tisztított szennyvíz mennyisége nem éri el az 500 m 3/év
mennyiséget, úgy elegendő a jegyző, mint I. fokú vízügyi hatóság által kiadott vízügyi hatósági
engedély megléte.
2. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni
kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt,
továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.
3. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz
benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.
4. Engedélyköteles építési tevékenység esetében legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt – beleértve az
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.
5. Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, ennek hiányában a
használatbavételi engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást, azzal, hogy a jogerős
használatbavételi engedélyt az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül be kell
nyújtani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár). Nem engedélyköteles építési tevékenység
esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
6. Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése
akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Csatolni szükséges továbbá az
Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal,
szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is. Ha a projekt nem építési engedély
köteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi
esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).
7. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti
dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas,
rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
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A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások:
1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a
rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni,
üzemeltetni.
2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, - a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15.§ (2) bekezdése szerinti, víziközmű-üzemeltetési
jogviszonyt létrehozó szerződéses esetek kivételével – nem adható bérbe, jótállás alapján történő
csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a
Kincstár által rendszeresített és a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést
követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból
lecserélhető. Pótlás az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező.
3. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján
közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez
kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő
tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt,
akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel
szerepel.
b. 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a
támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni.
Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos
ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
c. 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési
kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.
4. Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású
számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a
kapcsolódó bizonylat sorszámára történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét,
címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY
kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét,
nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a „végösszesen” nettó és bruttó
összegét.
5. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói
szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható)
műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független
kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez csatolni. Ebben az esetben a
támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a pályázat céljait
figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai
indokolással kell ellátni.
6. Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó
nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és
funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem
szerezhető be.
7. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá
kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt - amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan
ténylegesen felhasználásra került.
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8. Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek teljesítményigazolással kell
rendelkeznie (275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján).
9. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási
időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése és beépítése
támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
10. Egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése esetén az MSZ EN 12566-3 számú szabvány
alapján kiadott CE tanúsítvány fogadható el. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény
esetén az MSZ EN 12566-1 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány fogadható el. (Az
európai uniós EN 12566-3 és EN 12566-1 szabványok alapján kiadott CE minősítések is
elfogadottak.)
11. Természetközeli szennyvíztisztítás önmagában nem, csak biológiai tisztítás után alkalmazható.
12. Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy
megvalósuljon.
Létszámfenntartással kapcsolatos elvárások:
Amennyiben
a
kedvezményezett
a
meglévő
munkavállalói
létszámán
felül
új
munkavállaló/munkavállalók alkalmazását vállalja, úgy vállalnia kell, hogy fenntartási időszak alatt
fenntartja a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások

szempontok

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:




Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által
érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során
megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő
tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges
megtervezni.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése
szükséges.
A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete szabályozza.
Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét az 5.6. pontban foglalt elszámolhatósági feltételek betartására!

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Közbeszerzési kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek
megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1 A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A
projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem
jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat
le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének
rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat
kézbesítéséig nem kezdődött meg, Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 36 hónap áll
rendelkezésre.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem)
benyújtásának végső határideje a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 36 hónap
utolsó napja, de legfeljebb 2023. június 30.
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A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a
napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is - a 98/2020. (IV.10)
Kormányrendelettel - három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett
joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is
tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját
projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.

3.6 Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1 A projekt területi korlátozása
Jelen felhívás támogatja a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási
Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott
agglomerációs településlistákon nem szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti
szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült
településrészei és külterületei; továbbá a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
szereplő, vidéki térségben lévő települések önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el
nem érő és a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült
településrészei és külterületei infrastrukturális fejlesztéseit.
A felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben
található településeken (a felhívás 9. és 10. számú melléklete szerint) megvalósítandó projektek
támogatására van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak
Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett
településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1.
számú melléklete tartalmazza.

3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni
viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek
megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a Támogatói
Okirat kibocsátásáig.

3.7 Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1 Indikátorok
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a
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támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a Támogatói
Okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a Támogatói Okiratban meghatározott érték 75%-át, a
támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. § (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP – eredmény
- indikátorok esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a Támogatói Okiratban szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki,
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4
pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
A beruházás által támogatott települések lakosainak száma: projektenként legalább 50 fő.

3.7.2 Szakpolitikai mutatók
Jelen Felhívás keretében nem releváns.

3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen Felhívás keretében nem releváns.

3.8 Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A projekt pénzügyileg befejezett, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a
projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. A projekt
pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által
megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a
foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve, ha a
támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.
A fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások növekedése,
sajáttőke-növekedés, üzemi szintű eredménynövekedés monitoring-mutatók elmaradása esetén a
szankció mértékének meghatározásakor az IH figyelembe veszi a veszélyhelyzet projektre gyakorolt
hatását.
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3.9 Biztosítékok köre
A kedvezményezettnek kizárólag előleg, halasztott önerő igénylése esetén kell az előleg összegével
megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
Az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint a Kincstár – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (4) bek.-vel
összhangban - felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10 Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a
projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös
vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül,
sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és
formában kell igazolnia.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben a felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani, kérjük a következő információkat
vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002
(II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem
szereplő, vidéki térségben lévő, 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető
települések, településcsoportok, illetve azok elkülönült településrészei és külterületei, továbbá
- a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő, vidéki térségben lévő települések
önmagában 2000 lakosegyenérték szennyvízterhelést el nem érő és a 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet 1. számú mellékletében nem nevesített elkülönült településrészei és külterületei
infrastrukturális fejlesztéséhez
a) a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3.
§ (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és
b) a Mötv. 87. § szerinti társulásaik.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: Eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfélazonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
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Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az Eljárási törvény 28. § szerinti
ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél.

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető
meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amennyiben a vidéki térségeken kívül helyezkedik el a település, településrész;
- amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást
kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1.4-17 azonosítószámú Tanyák háztartási léptékű villamos
energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás kapcsán már rendelkezik
Támogatói Okirattal;
- aki jelen felhívás alapján, ugyanazon megvalósítási helyre ugyanazon tevékenység tekintetében korábban már benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában - támogatói okirattal rendelkezik.
Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás
Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás esetén a felhívás általános mellékletében
szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.04.22. naptól 2021.04.21. napig
van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2016.08.15.
A második szakasz zárása: 2016.12.14.
A harmadik szakasz zárása: 2017.05.15.
A negyedik szakasz zárása: 2017.12.13.
Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.21.
A hatodik szakasz zárása: 2018.07.20
A hetedik szakasz zárása: 2018.10.24.
A nyolcadik szakasz zárása: 2019.01.21.
A kilencedik szakasz zárása: 2019.04.22.
A tizedik szakasz zárása: 2019.07.22.
A tizenegyedik szakasz zárása: 2019.10.21.
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A tizenkettedik szakasz zárása: 2020.01.21.
A tizenharmadik szakasz zárása: 2020.04.21.
A tizennegyedik szakasz zárása: 2020.07.21.
A tizenötödik szakasz zárása: 2020.10.21.
A tizenhatodik szakasz zárása: 2021.01.21.
A tizenhetedik szakasz zárása: 2021.04.21.

A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás
alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus
formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában
kell csatolni a kérelemhez.
A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti,
benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen
fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra
rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a
benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH
közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.
A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet
adhat be.

4.4

Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés
alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli
egyeztetésre.
Az IH a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.
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Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint
az alábbi kritériumoknak:
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:





a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;
hatóságok által véleményezett, a jegyző által hitelesített Települési Szennyvízkezelési
Program;
a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
a támogatást igénylő a jelen Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe
tartozik.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:


a
támogatási
kérelem
elkészítése
során
hiánypótoltathatóként nem nevesített – mellékletek.

csatolandó

–

nem

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum
hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.
3. Tartalmi értékelési szempontok:
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.
Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján
továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott szempontra vonatkozóan
nemleges/ amennyiben külön feltüntetésre került: részben értékelést von maga után.

Tartalmi értékelési szempont

1.

A pályázó szervezet által tervezett
projekt illeszkedik fejlesztéspolitikai
dokumentum(ok)hoz

A projekt illeszkedik települési és járási
vagy megyei szintű fejlesztéspolitikai
dokumentumokhoz is
A projekt több település fejlesztéspolitikai
dokumentumához kapcsolódik

Adható pontszám

Az értékelés
alapja

Max. 5 pont

Pályázó által
benyújtott,
alátámasztó
dokumentum(ok)
releváns része,
vagy nyilatkozat az
illetékes
szervezettől

5
3
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A projekt csak települési szintű
fejlesztéspolitikai dokumentumhoz
kapcsolódik

2.

3.

A pályázó szervezet és az
ingatlantulajdonosok között megkötött
együttműködési megállapodások száma

Max. 10 pont

Több, mint 150 darabszám esetén

10

91 – 150 közötti darabszám esetén

8

51 – 90 közötti darabszám esetén

6

30 - 50 közötti darabszám esetén

4

Kevesebb, mint 30 darabszám esetén

0

A projekt által létrehozott munkahelyek
száma6

A fejlesztés által legalább 1 munkahely jön
létre
A fejlesztés új munkahelyet nem hoz létre

4.

A fejlesztés a települési
szennyvíztisztítás szempontjából
érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük területen valósul meg
Igen
Nem

6

0

Max. 8 pont

A pályázó által
benyújtott
együttműködési
megállapodások

Támogatási
kérelem
(a munkavégzésre
irányuló
jogviszonyt igazoló
dokumentumot és
a munkaköri leírást
a fenntartási
időszak kezdetétől
számított 12 hónap
letelte után kell
benyújtani)

8
0

Max. 7 pont

240/2000. (XII.23.)
Korm. rendelet 2.
számú melléklete
szerinti települések

7
0

Üzemeltetőnél, illetve a támogatási kérelmet benyújtónál.
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5.

6.
I. rész

I/1.

I/2.

I/3.

A fejlesztés megvalósításának helye a
kedvezményezett járások besorolásáról
szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet
alapján (amennyiben a beruházás a
„Balaton Kiemelt Térség Integrált Területi
Program” földrajzi területét jelentő „Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet" partinak és
partközelinek nem minősülő területen
valósul meg, úgy a komplex programmal
fejlesztendő járások, a fejlesztendő járások
és a kedvezményezett járások esetében
nem adható többletpont)

Max. 5 pont

Komplex programmal fejlesztendő járások

5

Fejlesztendő járások

4

Kedvezményezett járások

3

Nem kedvezményezett járások

0

A fejlesztés a „Balaton Kiemelt Térség
Integrált Területi Program” földrajzi területét
jelentő „Balaton Kiemelt Üdülőkörzet"
partinak és partközelinek nem minősülő,
szennyvízelvezetési agglomerációba nem
tartozó 2000 LE alatti települési körét érintő
területen valósul meg

5

Megvalósíthatósági tanulmány
(I. II. III. IV. rész)
A pályázó környezetének a bemutatása
A fejlesztés által érintett terület általános
bemutatása
(1) vízrajz (felszíni és felszín alatti vízbázisok,
vízháztartási viszonyok, talajvíz állás, és –
áramlási viszonyok), (2) geográfiai,
geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai
jellemzők, (3) éghajlati jellemzők), (4) ökológiai
viszonyok (5) demográfiai helyzet, társadalmi
jellemzők, (6) Településszerkezeti jellemzők
A tervezett fejlesztés kapcsolódása
a település(ek)en megvalósuló/tervezett egyéb
környezetvédelmi, illetve közcélú projekthez
A tervezett fejlesztés jellemzői
a projekt keretében ellátandó ingatlanok aránya a
fejlesztéssel érintett település(ek) összes lakott
ingatlanához viszonyítva (csak külterületen
megvalósuló projekt esetében a külterületi
összes lakott ingatlanhoz viszonyítva)

Max. 65 pont

Jogszabály alapján
- 290/2014. (XI.26.)
Korm. rendelet
- 2000. évi CXII.
törvény 1/1.
melléklete szerinti
települések, amelyek
nem szerepelnek az
1/2. mellékletben és
a 25/2002. (II.27.)
korm. rendelet 1.
mellékletében sem

Megvalósíthatósági
tanulmány alapján

Max. 12 pont

6

4

2

II.
rész

A projekt indokoltságának értékelése

Max. 11 pont

II/1.

A fejlesztés érint-e az országos szakpolitika

6
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II/2.
III.
rész

III/1.

III/2.

által preferált területe(ke)t:
(1) sérülékeny vízbázisok védőterületei
(123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján;
(2) felszín alatti víz szempontjából fokozottan
vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területeken lévő települések a (27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet alapján);
(3) Magas talajvízállású területen valósul meg
(147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pont).
A pályázó szervezet intézkedései a nagyobb
arányú lakossági rákötés/csatlakozásegyüttműködés érdekében (társadalmasítás).

A projekt szakmai és műszaki értékelése
A változatok műszaki tartalmának
megfelelősége:
(1) megfelelő műszaki változatok kerültek
bemutatásra; (2) a kiválasztott változat műszaki
tartalmának összhangja az érintett vízügyi
hatóság és a Területi Vízgazdálkodási Tanács
Szakmai Bizottsága által kiadott
szakvéleménnyel.
Környezetvédelmi szempontok figyelembe
vétele:
(1) energetikai jellemzők (üzemeltetés,
szennyvíziszap energetikai hasznosítása);
(2) szaghatások megelőzése (gyűjtő- és tisztító
rendszer); (3) vízgazdálkodási szempontok (vizek
helyben tartására, hasznosítására való törekvés);
(4) hulladékgazdálkodási szempontok
megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás).

5
Max. 24 pont

12

12

IV.
rész

A projekt pénzügyi, gazdaságossági és
fenntarthatósági értékelése

Max. 18 pont

IV/1.

A fejlesztés fenntarthatóságának vizsgálata:
(1) a működtetéshez, fenntartáshoz szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak; (2)
üzemeltetési költségek felmérése teljes körű és
reális; (3) karbantartási költségek felmérése teljes
körű és reális; (4) pótlási költségek felmérése
teljes körű és reális; (5) a működtetésre
vonatkozó szakmai koncepció megfelelő
összhangban van a pénzügyi elemzéssel; (6)
díjképzés realitása (műszaki, pénzügyi illetve
megfizethetőségi szempontok alapján).
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ÖSSZESEN MAXIMUM
100
A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatóak azok a
kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem
éri el a minimális 40 pontot, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány minőségére adható maximum 65
ponton belül a 33 pontot.
Abban az esetben, hogyha egy projekt több települést érint, úgy a 3. 5. és 6. értékelési szempont
esetében azon település lesz a pontozás szempontjából releváns, amelynél a legnagyobb
lakosegyenértékű (LE) fejlesztés valósul meg.
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása
során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

A támogatás formája

5.1

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

5.2

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.

A támogatás mértéke, összege

5.3
a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 310 millió Ft.

b)

Egy támogatást igénylő több támogatott kérelmével sem lépheti túl az igényelhető maximális
támogatási összeget, amibe a konzorciumi formában benyújtott támogatási kérelem adott
támogatást igénylőre jutó támogatási összege is beleszámítandó.

c)

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan az
alábbiak szerint alakul:

A 290/2014 (XI.
26.) Korm.
rendelet szerinti
kategóriába
tartozó járásban
lévő település

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex
programmal
fejlesztendő

Maximális
támogatási
intenzitás

85%

90%

90%

95%

Közszolgáltatásért járó ellentételezés alapján nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális
mértéke az elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak megfelelő
forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt változik, úgy az éves
összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell
kiszámítani.

5.4

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 50
%-a. Nem igényelhető támogatási előleg egyszeri elszámolás esetén. Az előleg igénybevételére
vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás kedvezményezett részére
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az IH a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári
évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.

5.5

Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között,
és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza, amelyet a jelen Felhívásban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás:
Közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás esetén a működtetésre a későbbiek során
odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból megvalósított beruházás értékét is
figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett nem a saját költségén valósította
meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmark-feltételeknek megfelelő
támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés vonatkozásában működési
támogatás nem nyújtható
A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A
támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség
kiszámítható a 2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti
különbségként. Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó
költsége és ugyanazon vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna
közötti különbségként. A közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű
nyereség adható.
A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális
javak értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült
költségnek, tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt
a támogatást igénylő részére.

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
a) épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése (bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem
haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át, betartva a 3.1 fejezetben szereplő nem
támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozást).
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b) új gépek és berendezések vásárlása;
c) általános költségek: az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadási díjak, a
környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség,
közbeszerzési eljárások lefolytatása, tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőri szolgáltatás,
könyvvizsgálat.
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt
előírásokat.
d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése,
valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható kiadásának az 5%-át;
e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható
kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a
beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az
érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át;
f) A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, mely nem haladhatja meg az érintett projekt
teljes elszámolható kiadásának 15%-át;
g) A terület előkészítéséhez kapcsolódó (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át.Jelen Felhívás keretében
lehetőség van egyszeri elszámolásra.
Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség.

5.6

Az elszámolhatóság további feltételei

A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített
elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi
adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.
Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5. pontban
felsorolt költségekhez kapcsolódó számla kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a megvalósítani kívánt projektek végső
elszámolásának határideje 2023. június 30.
A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80%-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a
támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de
nem éri el az összeg 80%-át.
Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a
támogatói okirat kézhezvételét követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt
bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri
elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változásbejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel
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módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi
jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldkő elérését megelőzően,
illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési
kérelem nyújtható be.
Mérföldkőhöz nem kötött, azaz részletes szakmai beszámolót nem tartalmazó időközi kifizetési
kérelem abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt
támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
Átalány alapú elszámolásra jelen Felhívás keretében nincs lehetőség.
A Kedvezményezett - egyszeri elszámolás kivételével - köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90.
§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettség betartására.
A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a
Kedvezményezett nem nyújt be a Kincstárhoz minden, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős
engedélyt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden, a projekt megvalósítása szempontjából releváns jogerős engedélyt
a záró kifizetési igénylés benyújtását követő 6 hónapon belül be kell nyújtani.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó
elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett
esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható,kivéve a 2007-2013 programozási időszakban
elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak forrásai terhére megvalósuló
projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével ettől eltérően dönt.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés
köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti
szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy,
továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett
szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy
kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
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A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
a) Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja
meg a Kincstár által rendszeresített ÉNGY beazonosítható tételek vonatkozásában az
elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
b) Amennyiben a referenciaár az a) pont szerint nem állapítható meg, az elszámolni kívánt
kiadási tételek vonatkozásában 3 darab, funkcionálisan azonos műszaki tartalommal
rendelkező árajánlat csatolása szükséges.
c) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a
pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján
jogosult, amelyet pályázati felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:









az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy
adóazonosító jelét,
a kiadási tétel műszaki adatait,
a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az
árajánlatból megállapítható,
a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltérő,
az ajánlattevő aláírását, valamint
az árajánlat kiállításának dátumát.
az építésre vonatkozó árajánlatokat az ÉNGY struktúrájának megfelelő
részletezettséggel, építési tételekre lebontva szükséges elkészíteni.

d) A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három,
egymástól független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a
költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a pályázat céljait figyelembe véve a
legkedvezőbb árajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni;
Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a
forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású és
funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól
nem szerezhető be.
Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért
alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve
a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ
részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet,
vagy EMVA esetében kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a
veszélyhelyzet hatálya alatt is.

5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
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költségre vetítve (%)
Általános költségek és immateriális javak költségei
(5.5. fejezet: c-d. pont)
 az építészek, mérnökök díjai,


hatósági eljárási díjak,



tanácsadói és projekt menedzsment költségek,



immateriális beruházások: számítógépes szoftverek
megvásárlása vagy kifejlesztése



szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy
eljárások megszerzése összesen



tervezési díjak

5%

ebből:


közbeszerzési eljárások lefolytatása



tájékoztatás, nyilvánosság



műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem
értve a Tanácsadó Mérnökök
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnöki
költségeit



könyvvizsgálat



projektmenedzsment

Ingatlan vásárlás (5.5. fejezet: e. pont)
Infrastruktúra-fejlesztés (5.5. fejezet: f-g pont)

1%
0,5%
1%

0,5%
2,5%
2%
15%

ebből:


5.8

terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés stb.)

2%

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.

5.9

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
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támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem
haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási
intenzitást vagy támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély
összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely
egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi
rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes
támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

5.9.1. A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 102.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet szabályozza.
A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási
szerződésnek) a következőket kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület;
c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása
ellenőrzésének és felülvizsgálatának paraméterei;

és

az

ellentételezés

kiszámításának,

e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz
évet. Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor
alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan
elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.
Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és
bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek
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költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a
megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról
olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének
(2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének
10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő
támogatás összegéből.

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.

6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:





A pályázó önkormányzat/ok jegyzője által hitelesített Települési Szennyvízkezelési Program (a
Települési Szennyvízkezelési Programban szerepeltetni kell a település, vagy az elkülönült
településrész, vagy a külterület szennyvízkibocsátására vonatkozó adatot (LE));
Konzorciumok esetében a KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására című dokumentum;
Vízjogi engedélyköteles beruházás esetén: legalább az elvi vízjogi engedély iránti kérelem
benyújtásának igazolása, amennyiben a tisztított szennyvíz mennyisége nem éri el az 500
m3/év mennyiséget, úgy elegendő a jegyző, mint I. fokú vízügyi hatóság által kiadott vízügyi
hatósági engedély csatolása;



Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága szakvéleménye;



A tartalmi-értékelési szempontok alapját képező 4.4 fejezetben található táblázat alátámasztói
igazolásai, nyilatkozatai, dokumentumai;



Megvalósíthatósági Tanulmány (4.4 fejezet szerint);



A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosának/tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozata a
fejlesztéshez;



Bírságolás, vagy szennyezéscsökkentési ütemterv esetén a vízügyi és vízvédelmi hatóság
határozata, vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, illetve
a pályázó nyilatkozata, amennyiben a fejlesztésre a Vízgyűjtőgazdálkodási Terv felülvizsgálata
során (VGT2) az abban foglalt kiegészítő intézkedés szükségességére tekintettel - a befogadó
jó állapotba helyezésének elérése érdekében – kerül a projekt benyújtásra (kizárólag a 3.1.1
fejezet d) támogatható tevékenysége esetén releváns);

32





A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. § alapján a megyei közgyűlések által kijelölt
kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);
A település rendezési tervéhez, a járási, megyei stratégiai dokumentumhoz való kapcsolódást
igazoló dokumentum;
A keletkező szennyvíziszapot befogadó szennyvíztisztító telep üzemeltetői befogadó
nyilatkozata;



A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep
üzemeltetőjének befogadó nyilatkozata a fogadás (szabad kapacitás és fogadó műtárgy)
rendelkezésre állásáról (amennyiben releváns);



ÉNGY-ben nem szereplő kiadási tételek esetében három darab árajánlatot és az árajánlatok
közötti választás indoklását;



Építési beruházások esetén:
o

építési engedélyköteles beruházás esetén
 az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy
ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását
az építésügyi eljárás megindításáról, és
az ügyfél nevére szóló – a tervezői névjegyzékben szereplő tervező
ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki dokumentációt, ami a
tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot és
a műszaki leírást.

Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért egyéb alátámasztó dokumentumoknak a
helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a
dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági
gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében
kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt
is.

6.2.
A
TÁMOGATÁSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

SZERZŐDÉSHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve –
benyújtása során csatolni szükséges:



Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben
mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki
tervdokumentációt.



Engedélyköteles építési tevékenység esetében legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos
kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési
33

engedélyt – beleértve az engedélyezési
tervdokumentációt és műszaki leírást.


záradékkal

ellátott

építészeti-műszaki

Konzorciumok esetében a KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
Támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentumot.

MEGÁLLAPODÁS

Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért egyéb alátámasztó dokumentumoknak a
helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a
dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági
gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében
kifizető ügynökség bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt
is.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek.
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve
a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes
adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési
célok és jogalapok mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően
– a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő
általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása
megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés
jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása
képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez
általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Támogatást Igénylőnél a Támogató helyszíni
vizsgálatot folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel,
úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az IH fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően
indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja,
amelyről az IH indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.hu oldalon.
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Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.palyazat.gov.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. Támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

A támogatási kérelem beküldésének alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő a 2007. évi XVII.
törvény 28. § (3) bekezdése szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél legyen, és e minőségében
ügyfél-azonosítóval rendelkezzen. További feltétel, hogy a támogatást igénylő a 2007. évi XVII.
törvény 28/A.§ (2) bekezdés szerinti fizetési számlaszámmal rendelkezzen.
Az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer)
történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és
szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási
rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. számú melléklet: Jogszabályok gyűjteménye
2. számú melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány minta
3. számú melléklet: Konzorciumi megállapodás minta
4. számú melléklet: Konzorciumi támogatási kérelem minta
5. számú melléklet: Együttműködési Megállapodás minta
6. számú melléklet: Fogalomjegyzék
7. számú melléklet: Szankciós táblázat
8. számú melléklet: Kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettségei
9. számú melléklet: 10.000 fő lakosságszám alatti települések listája
10. számú melléklet:10.000 fő lakosságszám feletti, kizárólag külterülettel
jogosult, tanyás térségek települései
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