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1. AZ ÚTMUTATÓ ELŐZMÉNYE, HATÁLYA  

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 
2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016 (VI. 13.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei 
önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti 
időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi 
támogatásban részesülnek. A 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi 
támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, köztük az önkormányzati közfeladat-ellátás 
infrastrukturális feltételeinek javítását.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § 4c) bekezdés a) 
pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a 
Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM), mint Támogató pályázatot hirdet Pest megye 
területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
érdekében. 

A Felhívás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni: 

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;  

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól; 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról; 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről; 

 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről; 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról; 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet is  az építőipari kivitelezési tevékenységről;  

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 
szakmagyakorlási tevékenységekről; 

 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról; 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról; 

 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól; 

 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól; 

 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 

 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről; 

 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó 
feladatokról. 

 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízi-létesítmények védelméről; 

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról; 

 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól; 
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 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok 
alkalmazásának szabályairól; 

 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről;  

 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását 
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról; 

 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól; 

 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken 
levő települések besorolásáról; 

 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről. 

A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja 
el.  

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA  

A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben 
hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a 
további környezeti káresemények megelőzése érdekében Pest megye településeinek önkormányzati 
tulajdonban lévő belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének 
kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető 
rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek 
káros hatásaitól. 

A Pályázati Felhívás elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatása, amelyek javítják a 
települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek 
alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és 
a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településrendezési 
Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megfelelően. 

Jelen Felhívás kiemelten olyan fejlesztéseket támogat, melyek megakadályozzák, vagy legalább 
mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, 
csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését.  

A projekt tervezése és megvalósítása során szükséges figyelembe venni, hogy csak a területen vissza 
nem tartható, helyben nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre. A vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 
vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] 4. § (6) bekezdése értelmében előnyt élveznek a komplex, a 
vízelvezetés mellett a vizek helyben tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést, a területi 
beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó fejlesztések.  

Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében a magas talajvízállás miatt nem támogatott a 
vizek helyben tartása és indokolt azok gyors levezetése. 

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:  

4,0 milliárd forint 

A támogatás forrása: a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések 
jogcímcsoport. 
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Amennyiben a beérkezett pályázatok támogatási igénye eléri a rendelkezésre álló forráskeret 200%-

át, akkor az NGM felfüggeszti a Pályázati Felhívást. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő 

letelte esetén az NGM lezárja a Felhívást.  

A felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM 
(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium) és a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) hivatalos honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/). 

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK 

A Pályázati Felhívásra pályázatot nyújthatnak be a megyei jogú városok kivételével Pest megye 

települési önkormányzatai (GFO 321)  a továbbiakban: Pályázó.  

Általános szabályok: 

 Pályázatot csak a Felhívás szerinti jogosult nyújthat be. 

 Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.  

 Egy pályázaton belül több helyszínre és tevékenységre is igényelhető támogatás, amennyiben 
azok igazolhatóan ugyanannak a települési csapadékvíz-elvezető részrendszernek a 
működését szolgálják. 

 A Pályázati Felhívásra nem nyújtható be megkezdett projektre vonatkozó pályázat. 

 A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni. 

 A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatás felhasználása során 
köteles betartani a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait. 

A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki: 

 a 7.2. pont szerinti – a Pályázati Adatlaphoz tartozó – Nyilatkozatot és a dokumentumokat 
határidőre benyújtotta; 

 nem áll adósságrendezési eljárás alatt; 

 megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek; 

 nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdésében foglaltakról; 

 hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának 
nyilvánosságra hozatalához; 

 megfelelően igazolja, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll; 

 hozzájárul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak 
monitoring tevékenységhez történő felhasználásához. 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik 

 a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll; 

 az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget; 

 a támogatást olyan feltételek között igényli, melyek az európai uniós jog megsértését 
eredményezik; 

 olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy 
uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült 
támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be.  

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.allamkincstar.gov.hu/
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5. A TÁMOGATANDÓ PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a 
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.  

a) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen 
belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése 
mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, 

valamint  kizárólag indokolt esetben és tervezői indoklással alátámasztva (pl. helyhiány 

miatt)  zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, korszerűsítése. Belterület védelme 
érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások. 

b) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok 
és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező 
műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet 
tisztító berendezést és a befogadóba történő becsatlakozást is).  

c) A csapadékvíz hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, 
fejlesztése, rekonstrukciója, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és 
a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését (pl.: beszivárgó cella, 
vízvisszatartó terek ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, 
áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, 
füvesített árkok).  

B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, 
fejlesztése, rekonstrukciója.  

Vízkár-elhárítási célú tározó (árvízi és belvíz-tározók) létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója 
(töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, fejlesztése, meder 
kotrása, megkerülő csatorna létesítése), medertárózáshoz szükséges műszaki beavatkozások 
elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. Tározó létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója 
esetén az elsődleges hasznosítás csak a vízkárelhárítás (árvízcsúcs-csökkentés) lehet!  

5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt, azok 
megvalósításához kapcsolódóan támogathatók az alábbi tevékenységek:  

a) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései:  

 Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy 
töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és 
leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése, felújítása, vagy 
fejlesztése,  

 Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok 
depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot 
miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.  

b) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, 
rekonstrukciója.  

c) Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás 
során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel 
azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése. 

d) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.  
e) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és 

hordalékfogók létesítése).  
f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt. 
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5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

a) Tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása. 
b) Műszaki ellenőr alkalmazása. 

5.1.4. Nem támogatható tevékenységek 

Kizárólag a Pályázati Felhívás keretében felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható 
tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen:  

a) Kizárólag rekreációs, településképi vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés.  
b) Szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése.  
c) Elő-közművesítés (olyan szakaszok, rendszerek, kapacitások létesítése, amelyek még be nem 

épített területek védelmére irányulnak).  
d) Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, kivéve azt, ha a beavatkozás a 

belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen, amit tervezői indoklással alá 
kell támasztani. 

e) Nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése, amennyiben azok csak 
parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra, és a 
tervdokumentáció, illetve a pályázatban bemutatottak alapján nem szükségesek a vizek 
biztonságos elvezetéséhez, ezért az árokszakaszok lefedését minden esetben indokolni 
szükséges.  

f) Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez 
szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei.  

g) Fenntartási jellegű projektek (pl. a vízelvezető árkok növényzetének tisztítása, hordalékfogók, 
átereszek tisztítása, hiányzó mederlapok pótlása). 

5.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek 
meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:  

1) A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell vennie a Felhívás 
megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (a továbbiakban: VGT). Szükséges 
mindennek megfelelő bemutatása a Pályázati Adatlap megfelelő pontjában (területi 
adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez).  

A Felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási terv az alábbi linken érhető el: 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf  

2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy 
rendelkezésre álljanak a projekt megvalósításához szükséges engedélyek, vagy tervezői 
nyilatkozat arról, hogy az adott tevékenység nem tartalmaz engedélyköteles beavatkozást.  

3) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési 

eljárás részeként  amennyiben szükséges  igazolni kell a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek 
teljesülését.  

4) A belterület csapadékvízelvezető-hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder 
megfelelő méretezését. Ebben a vonatkozásban törekedni kell a túlméretezés ellensúlyozása 
céljából a csapadékvízelvezető-rendszer terhelésének csökkentésére, a településrendezési 
eszközök és helyi jogszabályalkotás útján (pl. zöldfelületek növelése, háztetőkről 
összegyűjtött tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a lefolyási viszonyoknak 
megfelelő területhasználat ösztönzése, gyepesítés, vízelvezető árkok partjának fásítása, 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf
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burkolatlan árok és ideiglenes elöntésre kijelölt területeken a megfelelő növényzet 
telepítése, szintvonalas művelés, stb.). 

5) A projekt szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a 
fejlesztés által közvetlenül érintett területen (utcákban vagy településrészen) az elmúlt 10 
évben bekövetkezett csapadék-, bel-, vagy árvízzel, helyi vízkárral összefüggő 
káreseményeket. A káreseményt vagy káreseményeket igazolni lehet a vis maior igényekkel 
kapcsolatos dokumentációval, és/vagy a vízügyi igazgatóság és/vagy az illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság (vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolásával, és/vagy az 

önkormányzat képviselő testületének a védelmi készültség(ek) elrendeléséről és megszüntetéséről 
szóló határozatával. 

A káresemények hivatalos igazolásainak kiegészítésére csatolhatók fényképek, a médiában 
megjelent vonatkozó cikkek, melyek a káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a 
beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányáról, valamint az 
elrendelt védelmi készültségekről nyújtanak további információt.  

A pályázatban indokolni  és tervezői nyilatkozattal igazolni  kell, hogy a tervezett fejlesztés 
megakadályozza, vagy legalább mérsékli az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett 
káresemények megismétlődését, hogy csökkenti a káresemények mértékét, gyakoriságát, és 
elősegíti a vízkárok enyhítését.  

6) Az alábbi esetekben tervezői indoklást is szükséges benyújtani a pályázat mellékleteként:  
– keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója,  
– zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése, 
– külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, építése.  

7) Befogadón tervezett beavatkozás esetében szükséges annak indokoltságát a befogadó 
tulajdonosi vagy vagyonkezelői nyilatkozatával alátámasztani.  

Csak olyan pályázat támogatható, amely esetében a pályázó igazolja, hogy a fejlesztések 
kapcsán a csapadék-víz befogadásának feltétele biztosított, vagy az biztosítottá válik. 
Igazolásként csatolni kell a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulását a 
tervezett fejlesztéshez.  

8) A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza 
nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre, a 147/2010. (IV. 
29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésének értelmében. Törekedni kell a vízvisszatartásra, 
késleltetett levezetésre, a területi beszivárgás elősegítésére és be kell mutatni ennek 
tervezett módját. 

Az ettől való eltérést már a pályázat benyújtásakor indokolni szükséges (pl. olyan települések, 
település-részek, ahol magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra 
hajlamos lejtők találhatók a területen, stb.). 

9) Szükséges bemutatni, hogy a tervezett fejlesztés, annak nagyságrendje összhangban van a 
fejlesztéssel érintett utcákban/településrészen található védendő értékekkel 
(lakosságszám, ingatlanállomány, védett építészeti értékek, közintézmények, egyéb 
forgalomvonzó létesítmények). 

10) Szükséges csatolni a fejlesztésben érintett területre vonatkozó, a település jelmagyarázattal, 
méretaránnyal és határozati számmal ellátott Szerkezeti és Szabályozási tervét, illetve a 
település helyi építési szabályzatának ide vonatkozó részeit és annak igazolását, hogy a 
tervezett fejlesztés illeszkedik azok tartalmához. 

11) A pályázati anyag részeként, a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolni szükséges a 
tételes tervezői költségvetést is.  

12) Amennyiben a pályázattal érintett település rendelkezik Települési Vízkár-elhárítási Tervvel, 
úgy a projekt benyújtása során szükséges annak csatolása és a tervezett fejlesztés ahhoz való 
illeszkedésének bemutatása.  



9 
 

13) A Pályázó 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.  

14) A Pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési 
műszaki ellenőrt alkalmazni, melynek költsége a pályázat keretében elszámolható. 

A Pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési 
műszaki ellenőrt alkalmazni, melynek költsége elszámolható a pályázat keretében. Az Étv. 
felhatalmazása alapján a Kormány a 191/2009. (IX. 15.)Korm. rendeletében határozza meg az 
építőipari kivitelezési tevékenység részletes szabályait, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendeletben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenység 
szabályait, melynek figyelembe vétele kötelező a Pályázó számára a műszaki ellenőr 
alkalmazása során. 

15) A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról 
az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 

16) A támogatott projektek kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint:   

 a Kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató 
megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezésig; 

 kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése; 

 sajtóközlemény a projekt indításáról és zárásáról; 

 a beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a 
fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani; 

 ünnepélyes projektátadó rendezvény megtartása. 

5.3. A támogatott tevékenység végrehajtásának időtartama  

A támogatott tevékenység megkezdése: 

a) Építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első 
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja, 

b) Tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén 
ba) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja, 
bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező 
érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja, 

bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában  a beruházó 
által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék 
szállítását igazoló okmányon, 

c) az a) és b) pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal a kiegészítéssel, hogy 
nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, mivel az nem képezi a 
beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése. 

A támogatott tevékenység befejezése 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha  

 a támogatott tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült,  

 a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,  

 a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),  

 a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és 
bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár jóváhagyta és 

 a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben 
megtörtént.  



10 
 

A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges beszámoló részletes szempontjait a Támogatási 
Szerződés tartalmazza. 

A támogatott tevékenység Ávr. 102/B. §. (1) bekezdése szerinti befejezésére a támogatási 
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.  

A támogatott tevékenység lezárása 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha  

 a vállalt kötelezettség teljesült,  

 a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját 
benyújtotta, és azt a Kincstár jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.  

Amennyiben a Kincstár a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítését állapította 
meg, a támogatott tevékenység abban az esetben tekinthető lezártnak, ha a Támogató által hozott 
szankciót a Kedvezményezett teljesítette. 

5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás  

A tervezett fejlesztés eredményeként az alábbi indikátorok közül a vállalt indikátor vagy indikátorok 
célértékét kötelezően teljesíteni szükséges, a projekt műszaki leírásában foglalt tartalomnak 
megfelelően. 

Indikátorok Mértékegység 
Célérték a 

projekt 
befejezésekor 

Újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza m  

Ebből a burkolattal ellátott újonnan épített nyílt csapadékvíz-
elvezető árok hossza 

m 
 

Felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza m  

Ebből a burkolattal ellátott felújított nyílt csapadékvíz-elvezető 
árok hossza 

m 
 

Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető hossza m  

Felújított zárt csapadékvíz-elvezető hossza m  

Épített tározó térfogata m
3
  

Felújított tározó térfogata m
3
  

A kötelezően vállalt indikátor célértékét a Pályázati Adatlapon jelölni szükséges, a projekt 
befejezésekor pedig teljesítésigazolás szükséges a megvalósult indikátorértékről. A célérték/ek a 
Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül/nek, 80% alatti teljesítésük a 9.3 alatt meghatározott 
szankciót von maga után. 

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként – a fentiek 
mellett – az alábbi mutatókról kötelező információt szolgáltatni:  

Adatszolgáltatás mutatói Mértékegység Befejezéskori érték 

Megvédett terület népességszáma fő  

Csapadékvíz-gazdálkodási fejlesztéssel érintett terület nagysága ha  

Beépített műtárgyak (pl. átemelők) száma db  

Út és bekötőutak, járdák, parkolók burkolatának helyreállítása m
2
  

5.5. Fenntartási kötelezettség  

A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 5 éven 
át tart. A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a projekt eredményét az eredeti célnak 
megfelelően folyamatosan fenn kell tartania.  
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5.6. Biztosíték 

A Pályázati Felhívás keretében a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötéséig az alábbi 
biztosítékot szükséges rendelkezésre bocsátania: 

A Kedvezményezett vállalja, hogy valamennyi számlavezetőjénél bejelenti a Támogató azonnali 
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát (felhatalmazó levél), pénzügyi 
fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való 
sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak 
a Támogató írásbeli hozzájárulásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló 
kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A felhatalmazó levél a támogatási szerződés 
melléklete. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a felhatalmazó levél visszavonására csak az 
NGM nevében eljáró Kincstárral együttesen, annak hozzájárulásával és kizárólag a támogatási 
jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését, azaz a támogatott tevékenység lezárását 
követően jogosult. 

6.  A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

6.1. A támogatás formája  

A Pályázati Felhívás keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

6.2. A támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető támogatás összege:  

minimum 40 millió forint – maximum 300 millió forint. 

A projekt megvalósításához igényelhető támogatási intenzitás maximális mértéke függ a pályázó 

település egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet I. 1. c) 

pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.  

A pályázó település 2016. évi adóerő képessége Az elérhető támogatási intenzitás maximális 
mértéke 

30.000 forint/fő felett  85% 

30.000 forint/fő vagy az alatt  95% 

Az elszámolható költség bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 
igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás 
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A pályázat benyújtásakor a Pályázónak a benyújtásra 
kerülő Pályázati Adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról. 

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 
Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak1.  

6.3. A támogatás igénybevétele 

A támogatás folyósítását a Kincstár végzi. 

A Kincstár a támogatás összegének 75%-át előlegként, a támogatási szerződés hatálybalépését 
követő 30 napon belül átutalja a Kedvezményezett számára. A Kedvezményezett köteles 
részbeszámolót benyújtani a projekt megvalósulásának előrehaladásáról és a felhasznált forrásról. A 
részbeszámoló követelményei a Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra. 

                                                           
1
 A pénzforgalmai ÁFA elszámolás szabályait az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 196/A. 

– 196/G.§ tartalmazza (pénzforgalmi elszámolás). 
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A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül 
folyósításra. 

A fennmaradó összeg, mint második előleg folyósítására akkor kerülhet sor, ha 
a) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Támogatási Szerződéssel; 
b) a Kedvezményezett elszámolt a korábban felvett előleggel és a Kincstár a részbeszámolót 

elfogadta; 
c) a támogatás nem került visszavonásra. 

Amennyiben a Kincstár nem fogadja el a részbeszámolót, akkor a Támogató szankciót szab ki. 

6.4. Saját forrás mértéke, formája, igazolása 

A saját forrásmértéke meghatározott támogatási intenzitás szerint: 

 5%, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő vagy az alatt van; 

 15%, amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő felett van. 

A saját forrás a Pályázó önerejéből, hitelből, és/vagy egyéb forrásból állhat. Az államháztartás 
alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba.  

A saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat benyújtása 
szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt 
összeget,  a biztosított önrész, hitel és egyéb források pontos összegét.  

Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, a pénzintézet által kiállított hitelígérvényt, vagy 
nyilatkozatot is szükséges a pályázathoz csatolni. Ebben az esetben a Támogatási Szerződés 
megkötésének feltétele a hitelszerződés meglétének igazolása. 

6.5. A támogatás szempontjából elszámolható költségek 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak és szerepelnek a Felhívásban és Útmutatóban rögzített elszámolható 
költségek között.  

A projekt nem elszámolható költségeinek minősülnek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, 
de nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei. A nem 
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 
költségének.  
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A Pályázati Felhívás keretében elszámolható költségtípusok és belső korlátaik 

 Költségtípus 

Elszámolható költség / 
Összes elszámolható 

költség maximális 
mértéke (%) 

Tevékenységek 
besorolása 

I. Főtevékenység  A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat 
létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a 
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe 
vételével.  

B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt 
szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, 
rekonstrukciója.  

Minimum 
90% 

Főtevékeny-
ségen belüli 
aránya 
legalább 80% 

Önállóan 
támogatható 
tevékenység 
(5.1.1 pont 
alapján) 

a) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár 
elhárítási fejlesztései 

b) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető 
rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, 
rekonstrukciója.  

c) Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-
építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során 
sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, 
parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú 
burkolattal történő helyreállítása, átereszek 
átépítése, bővítése. 

d) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet 
szabályozó rendszer kialakítása.  

e) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, 
szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és 
hordalékfogók létesítése).  

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, 
rekonstrukciója, amennyiben indokolt. 

Főtevékeny-
ségen belüli 
aránya 
legfeljebb 
20% 

Önállóan nem 
támogatható, 
választható 
tevékenység 
(5.1.2 pont 
alapján) 

II. Projekt-előkészítési, 

tervezési költségek 

 pályázati dokumentáció összeállítása; 

 műszaki tervdokumentációk elkészítése;  

 tervezés, engedélyezés;  

 hatósági eljárások. 

maximum 5% 

Önállóan nem 
támogatható 
tevékenység 

III. Közbeszerzési el-

járások lefolytatása 

 közbeszerzési dokumentáció összeállítása; 

 közbeszerzési tanács-adói tevékenység; 

 közbeszerzési eljárás díja. 
maximum 1% 

IV. Műszaki ellenőri 

szolgáltatás 

Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a 
kapcsolódó hatósági díjak maximum 1% 

V. Projekt- 
menedzsment 

 projektmenedzsment személyi jellegű ráfor-dítása, 
ezen belül munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, 
járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. 
munkába járás költségei); 

 projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölt-ség, 
kiküldetési költség, ezen belül utazási költség, helyi 
közlekedés költségei; napidíj; 

 egyéb projektmenedzsment költségek (pl. projekt-
menedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és 
immateriális javak bérleti díja, anyag és kis értékű 
eszközök költsége); 

 projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 
szolgáltatás díja. 

maximum 2,5% 

VI. Tájékoztatás és 

nyilvánosság biztosí-

tása 

 tájékoztató tábla elkészíttetésének és 
kihelyezésének költségei; 

 sajtómegjelenés költségei; 

 a projekt indításához és befejezéséhez kapcsolódó 
nyitó- és záró-rendezvény költsége. 

maximum 0,5 %, 
(de legfeljebb 400.000 Ft) 

A projekt-megvalósítás a Pályázó saját felelősségére a pályázat benyújtását követő napon 
megkezdhető. A projekt-előkészítés, a közbeszerzési eljárás és a projektmenedzsment költségei 
tekintetében a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is 
elszámolhatók. Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért 
felelősséget nem vállal. 
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A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy 
pontosságig történik. 

A Pályázati Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a 
pályázat összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. Indokolt esetben lehetőség 
van a IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás keretében elszámolható költségarány emelésére az V. 
Projektmenedzsment költségkategória esetében meghatározott százalékos arány terhére, azonban 
a IV. és V. költségkategóriák összesített elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes költség 
3,5%-át.  

Saját teljesítés a II., III., IV., V., VI. költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el, 
kivéve projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti- és kiküldetési költség.  

6.6. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok 

 Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni akkor is, ha az a 
Kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci 
ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel. 

 Amennyiben a kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatással megvalósuló 
beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs, a beruházásra jutó ÁFA teljes összege a 
támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül. 

 Ha a Kedvezményezett a projektben saját teljesítésben vállalt feladatait a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Áht. 
6/C. § (1) bekezdés szerinti hivatalán keresztül látja el, a hivatalnál felmerülő költségek 
elszámolhatók. 

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK  

7.1 A pályázat benyújtásának módja 

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül 
(http://www.allamkincstar.gov.hu/), a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek 
csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a 
Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.  

A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak regisztrálnia kell. A regisztráció során 
kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció 
elvégzésére a pályázati felület megnyitása után, a Felhívás megjelenését követő 45. napot követően 
lesz lehetősége. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és 
feltölteni a szükséges mellékleteket.  

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni és a 

Pályázó által aláírni és PDF formában az elektronikus felületre feltölteni, majd az eredeti példányt 

zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen 

benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, 

Váci út 71.) részére. 

Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges 

azt véglegesítenie. Az adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.) 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

 elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a 
pályázati felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra; 

 nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 
óra; 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
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 vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap 
lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári 
Irodáján hétfőtől-csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-13.30-ig. 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. 
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7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

 
Dokumentum megnevezése 

Papír-alapon 
(egy példány) 

Elektronikusan 
(PDF formátum) 

 Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap   x 

 A Pályázó által aláírt, az Adatlap mellékletét képező Nyilatkozat  x x 

Kötelezően benyújtandó melléklet 

1. A fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó – a pályázat benyújtását 
megelőző 30 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből lekérdezett 
tulajdoni lapok 

 x 

2. A pályázatban megjelölt tevékenység megkezdéséhez szükséges  

 Engedélyköteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy a 
hatóság igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról 
(engedélyköteles beavatkozás esetén), vagy 

 Nem engedélyköteles beavatkozás esetén tervezői jogosultsággal 
rendelkező tervező által kiállított tervezői nyilatkozat, hogy a 
tevékenység nem hatósági engedélyköteles 

 x 

3. Műszaki tervdokumentáció 

 átnézeti helyszínrajz,  

 helyszínrajzok 

 műszaki leírás,  

 műszaki tervek,  

 létesítményjegyzék,  

 keresztszelvények.  
Amennyiben a tervezett fejlesztés engedélyköteles, úgy az Engedélyezési 
tervet kérjük csatolni.   

 x 

4. A pályázó település jelmagyarázattal, méretaránnyal és határozati számmal 
ellátott Szerkezeti és Szabályozási tervének részlete a beruházás területére 
vonatkozóan. 

 x 

5. A fejlesztéssel érintett település-részen bekövetkezett káreseményeket 
igazoló dokumentum/ok 

 x 

6. Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett tevékenység a benyújtott (és a 
fotó-dokumentációval is alátámasztott) káresemények csökkentését, 
megszüntetését célozzák 

 x 

7. Részletes műszaki ütemterv  x 

8. Részletes (tételes) tervezői költségbecslés.   x 

9. Képviselőtestületi határozat a pályázat benyújtásához való hozzájárulásról.  x 

10. Az Ávr.75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására 
vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi 
képviselőtestületi határozat – megjelölve a beruházással érintett ingatlan 
címét, helyrajzi számát – a biztosítandó saját forrás összegszerű 
megjelölésével / amennyiben a Pályázó hitel igénybevételét is tervezi, úgy 
pénzintézet által kiadott hitelígérvény, vagy nyilatkozat, vagy – amennyiben 
már rendelkezésre áll – hitelszerződés, vagy az egyéb forrás rendelkezésre 
állását igazoló dokumentum. 

 x 

11. A fejlesztéssel érintett létesítményről készített, a fejlesztés indokoltságát 
alátámasztó fénykép-dokumentáció (legfeljebb 10 db). 

 x 

Csatolandó, amennyiben a pályázat szempontjából releváns 

1. Tervezői indoklások (keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, 
rekonstrukciója, zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése, 
külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése esetén) 

 x 

2. A befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulása a tervezett 
fejlesztéshez  

 x 

3. Települési Vízkár-elhárítási Terv   x 

4. A tervezői költségvetést alátámasztó kivitelezői árajánlat/ok.  x 

5. Környezeti hatásvizsgálat keretében a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása 

 x 

6. Országos közút és/vagy vasút érintettsége esetén a kezelő/fenntartó 
előzetes hozzájáruló nyilatkozata.  

 x 
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7.3. A pályázat befogadása 

A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a Kincstár 
gondoskodik. 

A Kincstár a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, 
hogy: 

a) a pályázat a Felhívásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra, 
b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető 

mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Felhívásban meghatározott 
maximális támogatási intenzitást,  

c) a Pályázó a Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik. 

Az a pályázat, amelyik a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül 
elutasításra kerül. 

A Kincstár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy a 
pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia 
kell az elutasítás indokát. 

8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

8.1. A pályázat formai értékelése 

A befogadott pályázatok formai értékelését a Kincstár végzi, a pályázat benyújtását követő 15 
munkanapon belül. 

Ha a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be a pályázatot, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján 
kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására. 

A Kincstár – amennyiben szükséges – a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra 
hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére egyszer, a formai 
értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. A 
hiánypótlás kizárólag a Kincstár által jelzettekre vonatkozhat. 

Hiánypótlásra megküldhető a pályázat, ha a pályázat adatlapjának valamely rovata  

 nem a Pályázati Útmutatónak, illetve Felhívásnak megfelelően lett kitöltve,  

 a Pályázó nem adott minden kérdésre hiánytalanul választ,  

 illetve nem csatolt valamennyi szükséges mellékletet.  

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a Kincstár értesíti a Pályázót pályázata 
elutasításáról.  

8.2. A pályázat tartalmi értékelése 

A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése az alábbi szakmai 
értékelési szempontok szerint, pontozással történik. 

 Értékelési szempont Értékelés módja 
Minősítés 

(pontérték) 

 Megalapozottság, szakmai indokoltság  

1 

A pályázatban bemutatott 
munkarészek megfelelően 
igazolják a tervezett fejlesztés 
szükségességét. 

A helyzetértékelés az Útmutatóban felsorolt szempontok szerint 
megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület 
általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, 
vízháztartási viszonyok), geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai, 
éghajlati (csapadék), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását és 
a fejlesztés indokoltságát. (0-6 pont) 

0-6 pont 
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Amennyiben a helyzetértékelés a projekt indokoltságának 
eldöntése szempontjából érdemi információt nem vagy alig 
tartalmaz, úgy a pályázatot el kell utasítani.  

2 
A beavatkozás szükségességét a 
csatolt fotó-dokumentáció 
alátámasztja.  

A helyzetértékelés keretében ismertetett problémákat a csatolt 
fénykép-dokumentáció egyértelműen alátámasztja. (0-2 pont) 0-2 pont 

3 

A pályázatban az elmúlt 10 
évben a fejlesztéssel érintett 
utcákban, településrészeken 
bekövetkezett káresemények 
mértékének, gyakoriságának, 
az okozott kár értékének 
bemutatása alapján a 
fejlesztési igény megalapozott, 
a projekt megvalósítása 
indokolt. 

Az adatlapon és a mellékletekben megadott információk, elsősorban 
a korábbi káresemények igazolásai alapján szükséges eldönteni, 
hogy indokolt-e a fejlesztés.  

A Pályázó ismerteti a korábbi vízkár-eseményeket (hatásterület, 
kárérték, gyakoriság). Az eseményeket igazoló dokumentumok 
(bejelentések, hatósági végzések, káreseményeket igazoló egyéb 
dokumentumok, számlamásolatok) rendelkezésre állnak. A Pályázó 
bemutatja, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a 
bemutatott káresemények előfordulásának csökkentéséhez, 
megszüntetéséhez. Műszaki tervezői nyilatkozat igazolja, hogy a 
tervezett fejlesztés szignifikáns módon hozzájárul a bemutatott 
káresemény/ek hatásainak csökkentéséhez. (0-6 pont) 

Amennyiben a fejleszteni kívánt területhez kapcsolódóan nem 
kerül korábbi káresemény hitelt érdemlően bemutatásra a 
pályázat elutasításra kerül. 

0-6 pont 

4 

A tervezett fejlesztést, annak 
nagyságrendjét indokolják a 
fejlesztéssel érintett területen 
(településrészen) található 
természeti és épített környezeti 
értékek.   

A pályázó megfelelően bemutatja, hogy a tervezett fejlesztést, 
annak nagyságrendjét indokolja a fejlesztéssel érintett 
településrészen élő lakosság száma, az épített környezet értéke 
(ingatlanállomány, védendő települési értékek), az ott található 
közintézmények vagy egyéb forgalomvonzó létesítmények léte. (0-4 
pont) 

0-4 pont 

5 

A fejlesztés a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan vagy 
kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség, és a 
kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség védelmi 
területeken lévő települést 
érint.  

A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen 
lévő települések listáját a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet 
tartalmazza. Ez a lista olyan településeket tartalmaz, melyek 
ugyanakkor az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen 
fekszenek. (0-2 pont) 

0-2 pont 

 Műszaki-szakmai megfelelőség  

6 

A projekt műszaki tartalma a 
helyzetértékelés keretében 
feltárt problémákra reagál és 
illeszkedik a területi 
adottságokhoz. 

A tervezett műszaki megoldások révén biztosított a kijelölt terület 
védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására 
megfelelően reagál. Amennyiben releváns – az 5.2 pont 6) bekezdés 
szerint szükséges részletes tervezői alátámasztó indokolások is 
csatolásra kerültek. (0-6 pont)  

0-6 pont 

7 

A tervezett fejlesztések 
rendszerbe integráltan 
valósulnak meg, hozzájárulnak 
a teljes település, vagy egy 
településrész komplex 
csapadékvíz-gazdálkodási 
rendszerének kialakításához. 

Az Adatlap és a mellékelt dokumentumok alapján a pályázat 
integráltságát kell vizsgálni. Előnyben kell részesíteni azokat a 
pályázatokat, amelyek hozzájárulnak a teljes település, vagy egy-egy 
településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének 
kialakításához. (0-4 pont) 

0-4 pont 

8 

A tervezett fejlesztés a 
komplex vízgazdálkodási 
szemléletet elősegítő műszaki 
megoldásokat alkalmazza, 
törekedve arra, hogy csak a 
helyben, illetve a területen 
vissza nem tartható, ott nem 
hasznosítható többletvizek 
kerüljenek elvezetésre.  
Amennyiben a talaj és 
talajvízadottságok lehetővé 
teszik, előnyben kell 
részesíteni az alkalmazott 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében 
előnyt élveznek a komplex, a vízelvezetés mellett a vizek helyben 
tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést, a területi 
beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó 
fejlesztések. (0-4 pont)   

Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében nem 
megoldható a vizek helyben tartása és indokolt lehet azok gyors 
levezetése. A vizek helyben tartásától való eltérést az adatlapon és a 
műszaki tervdokumentációban is indokolni szükséges (pl. magas a 
talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra 
hajlamos lejtők találhatók a területen, más műszaki okból nem 
megoldható). Kellő tervezői indoklás esetén itt is megadható a 4 
pont. 

0-4 pont 
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műszaki megoldások révén a 
vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést, lehetővé téve a 
területi beszivárgás 
elősegítését.  

Amennyiben a projekt ezen szempontnak nem felel meg (0 pont), 
úgy a pályázatot el kell utasítani. 

9 

A pályázat figyelembe veszi a 
Felhívás megjelenésekor Pest 
megye területén érvényes 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet 
(VGT). Továbbá, amennyiben 
releváns, a pályázat megfelel a 
Települési Vízkár-elhárítási 
Tervében meghatározott 
céloknak. 

A pályázatban ismertetésre került a tervezett fejlesztések 
illeszkedése a VGT-ben meghatározottakhoz. (0-1 pont)  

A település benyújtotta hatályos Települési Vízkár-elhárítási Tervét 
és az Adatlapon ismertetésre került, hogy az abban meghatározott 
célokkal a tervezett fejlesztések összhangban vannak. (0-1 pont) 0-2 pont 

 Illeszkedés más fejlesztésekhez/projektekhez  

10 

A tervezett fejlesztés 
illeszkedik, kapcsolódik más 
korábban megvalósított, 
megkezdett, vagy tervezett 
beruházáshoz.   

Az Adatlapon bemutatásra kerül, hogy a tervezett fejlesztések 
illeszkednek, kapcsolódnak valamely olyan beruházáshoz, 
fejlesztéshez, melyet uniós vagy hazai fejlesztési forrásból, esetleg 
saját forrásból a pályázó már megvalósított vagy tervez 
megvalósítani (azaz a pályázata már benyújtásra került valamely 
pályázatkezelő szervezet felé). (0-2 pont) 

0-2 pont 

 Projekt-előkészítettség, műszaki megvalósíthatóság  

11 

A fejlesztés jogi, szakmai és 
műszaki szempontból is 
előkészített, 
megvalósíthatóságának előre 
látható akadálya nincs. 

Az engedélyköteles fejlesztési tevékenység megkezdéséhez illetve 
megvalósításához rendelkezésre áll jogerős építési engedély (2 
pont), vagy  

csatolásra került a tervezői nyilatkozat arról, hogy a tevékenység 
nem engedélyköteles, vagy – amennyiben a tervezett tevékenység 
engedélyköteles – csatolásra került az építésügyi hatóság igazolása 
az engedélyezési eljárás megindításáról. (1 pont)  

Amennyiben a tervezett fejlesztésről nem áll rendelkezésre sem 
tervezői nyilatkozat, sem jogerős építési engedély vagy hatósági 
igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról, az a pályázat 
elutasítását vonja maga után. (0 pont)  

0-2 pont 

12 
A projekt műszaki 
tervdokumentációja megfelelő 
minőségben rendelkezésre áll. 

Pályázati dokumentációban ismertetésre került a beruházás 
valamennyi eleme, tevékenysége, az azokhoz szükséges előkészítési 
lépések, valamint azok időigénye. Az egyes lépések egymásra 
épülése megfelelő. (0-4 pont) 

Az önálló dokumentumként benyújtott reális megvalósítási 
ütemterv alátámasztja, hogy a projekt határidőre történő 
befejezését megfelelő módon biztosított. (0-7 pont) 

0-7 pont 

13 

A megvalósítást veszélyeztető 
valós kockázati tényezők és 
azok bekövetkezésének 
valószínűsége mérlegelésre 
került, azok elhárítására 
szolgáló tervezett intézkedések 
bemutatásra kerültek. 

Az adatlapon kockázatelemzés keretében szükséges bemutatni a 
releváns kockázati tényezőket, ezek projektre gyakorolt lehetséges 
hatásait és a kivédésükre tervezett intézkedéseket. (0-3 pont) 

0-3 pont 

14 
A pályázó vállalja műszak 
ellenőr alkalmazását a projekt 
végrehajtása során.  

A pályázathoz csatolt nyilatkozatában és az adatlapon a Pályázó 
egyértelműen rögzíti, hogy a tervezett fejlesztések megfelelő 
műszaki színvonalon történő végrehajtását műszaki ellenőr 
alkalmazásával biztosítja, annak költségeit a pályázat 
költségvetésében szerepelteti. (0-3 pont) 

0-3 pont 

 Költséghatékonyság, pénzügyi megvalósíthatóság  

15 

A beruházás költséghatékony 
módon, reális és takarékos, a 
piaci áraknak megfelelő 
költségvetéssel tervezett, és a 
projekt megvalósításáról reális 
pénzügyi ütemtervet készített.  

A tervezett költségvetés reális, piaci áraknak megfelelően tervezett, 
amit kivitelezői árajánlatok is alátámasztanak. (Megfelelő 
ajánlatonként 1 pont, maximum 3 pont)   

A pályázó a projekt megvalósításáról reális pénzügyi ütemtervet 
készített. (0-3 pont)  

0-6 pont 
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 Eredményesség, fenntarthatóság  

16 

A pályázatban szereplő 
indikátorvállalás összhangban 
van a fejlesztés bemutatott 
tartalmával.  

A pályázó a pályázatban tervezett intézkedésekkel összhangban 
valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében 
célérték vállalást tett. (0-2 pont) 

Amennyiben a vállalt indikátor érték nincs összhangban a 
pályázatban foglaltakkal, az a pályázat elutasítását vonja maga 
után. 

0-2 pont 

17 

A projekt fenntarthatósága 
biztosított, a pályázó 
megfelelően felmérte és 
biztosítani képes az 
üzemeltetési, karbantartási, 
pótlási költségeket. 

A tervezett tevékenység fenntartásának pénzügyi, intézményi, 
műszaki háttere megfelelően bemutatásra került. (0-3 pont) 

 0-3 pont 

 Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség  

18 

A pályázó a környezeti, 
fenntarthatósági és 
esélyegyenlőségi szempontokat 
a projekttevékenység minden 
fázisában szem előtt tartja. 

Pályázó bemutatta, hogy a tervezett fejlesztés egyes szakaszaiban 
(tervezés, kivitelezés, működtetés, fenntartásában) milyen módon 
jelennek meg a fenntarthatóságot, a környezet védelmét és az 
esélyegyenlőséget szolgáló szempontok (zöld sávok telepítése, 
faültetés, hulladék-kezelés, a létesítmény fenntartásába a hátrányos 
helyzetű lakosság bevonása, stb.). (0-3 pont) 

0-3 pont 

 Területi kiegyenlítődés  

19 

A tervezett beruházás a 
kedvezményezett járások 
besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI. 26.) Korm. rendelet alapján 
meghatározott 
kedvezményezett járásban, 
vagy a 42/2016. (09.30.) PMÖ 
határozat szerinti regionális 
szempontból kedvezményezett 
járásban, vagy  
a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 
105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet alapján 
kedvezményezett településen 
valósul meg. 

A beruházás kedvezményezett vagy regionális szempontból 
kedvezményezett járásban valósul meg.  

Kedvezményezett járások: Szobi járás, Ceglédi járás, Nagykőrösi 
járás, Nagykátai járás. 

Regionális szempontból kedvezményezett járások: Dabasi járás, 
Aszódi járás, Ráckevei járás.  

vagy 

A projekt a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint 
kedvezményezett (Jászkarajenő, Nagybörzsöny, Tatárszentgyörgy) 
településen valósul meg. (0-2 pont) 

0-2 pont 

20 
A fejlesztés 4000 fő alatti 
népességű Pest megyei 
településen valósul meg. 

A fejlesztés nem kedvezményezett járásban található, 4000 fő alatti 
népességű Pest megyei településen valósul meg. 0-2 pont 

 Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához való illeszkedés  

21 

A projekt illeszkedik Pest 
megye Területfejlesztési 
Koncepciójához és a Pest 
megye Területfejlesztési 
Programhoz (2014-2020) 

A projekt megvalósulása elősegíti a Pest Megyei Területfejlesztési 
Program valamelyik beavatkozásának teljesülését. 
(beavatkozásonként 2 pont, max. 6 pont)  

FK2.b: Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 

FK2.c: Vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása, 

FK2.d: Belvizek elleni védekezés. 

Illeszkedés hiányában a pályázatot el kell utasítani.  

0-6 pont 

 Összesen  77 pont 

Nem támogatható a pályázat, ha az értékelés során az 1., 3., 8., 11., 16., és/vagy 21. értékelési 
szempontra 0 pontot kap, és/vagy nem éri el a támogathatósági feltételként elvárt legalább 38 
pontot, és/vagy nem tesz legalább egy kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.  
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Indokolt esetben lehetőség van a tartami értékelés szakaszában tisztázó kérdés feltevésére az 
értékelők részéről a Pályázó felé. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez 
kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség. 

A tartalmi értékelést Pest Megye Önkormányzata és az NGM közösen végzi. 

8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje 

A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntés-
előkészítő Bizottság (a továbbiakban: DEB) végzi. 

A DEB tagjai: 

 az NGM területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szakterületének egy delegáltja,  

 az NGM államháztartás szabályozásáért felelős szakterületének egy delegáltja,  

 a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy delegáltja, 

 a Belügyminisztérium egy delegáltja, 

 a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos delegáltja,  

 Pest Megye Önkormányzatának egy delegáltja, 

 a Magyar Államkincstár egy delegáltja. 

A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról illetve tartaléklistára 
kerüléséről a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.  

A Miniszter döntése támogató, amennyiben 

 a pályázat megfelelt a jogszabályban és a Pályázati Felhívásban és az Útmutatóban előírt 
feltételeknek, és  

 az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan 
a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, és  

 a DEB a pályázatot támogatásra javasolta.  

A Miniszter döntése irányulhat a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest csökkentett 
mértékű támogatás megítélésére, amennyiben 

 a DEB a támogatási döntésről szóló javaslatban, megindokolva, valamely elszámolható 
költségtétel csökkentését vagy elhagyását javasolja.   

A Miniszter döntése irányulhat a pályázat tartaléklistára kerülésére, amennyiben 

 a rendelkezésre álló keret kimerülése miatt egy formailag és tartalmilag is megfelelő pályázat 
nem jut támogatáshoz.  

Amennyiben a nyertes Pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződés bármilyen okból nem kerül 
megkötésre, a felszabaduló forrás erejéig, a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő 
pályázatok a tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást. 

A tartaléklista a döntést követő 3 hónap után automatikusan megszűnik. 

A Miniszter döntése elutasító, amennyiben  

 a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak vagy a 
pályázati előírásoknak, 

 az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a 
rendelkezésre álló keret lekötésre került.  

A Miniszter a benyújtási határidőre beérkezett, jogszabályi és formai szempontból megfelelő 
pályázatokról a benyújtását követő 120 napon belül hoz döntést. A Pályázati Felhívás felfüggesztése 
esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő 120 nap.  

A Pályázókat a döntésről a Kincstár írásban értesíti a Miniszter döntését követő 8 munkanapon belül. 
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A Miniszter döntését követően az NGM gondoskodik a támogatói döntésnek a Minisztérium 
honlapján való közzétételéről. Ezzel egy időben a támogatói döntésekről szóló információk a Kincstár 
és a Pest Megyei Önkormányzat honlapján is megjelennek.  

9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE  

9.1. A támogatási szerződés megkötése  

A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 45 napon belül 
meg kell kötni. 

Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a 
szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem 
hosszabb időtartalmú új határidőt állapíthat meg. 

Ha a Kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül 
sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. 

Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki  

 nem felel meg az Áht. 48/B. § és 50. §-ában meghatározott követelményeknek; 

 a szükséges saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75. 
§ (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik; 

 adósságrendezési eljárás alatt áll; 

 hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel; 

 hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázat benyújtását 
megelőzően kiadott tervezői nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem 
szükséges hatósági engedély; 

 hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik szakirányú tervező által 
elkészített tervekkel, továbbá a megvalósítani kívánt műszaki tartalommal összhangban lévő 
tervezői költségvetéssel; 

 a pályázatban érintett létesítmény vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós 
forrás keretében a pályázat tartalmával részben vagy egészben megegyező műszaki tartalomra 
támogatásban részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be a beruházás 
esetében; 

 harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a támogatott tevékenység 
céljának megvalósulását akadályozhatja vagy meghiúsíthatja; 

 a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

 a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, az elvárt 
dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződésben vállalnia kell, hogy a Központi Állami Beruházás 
Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatást teljesíti, valamint hozzájárul ahhoz, hogy e 
kötelezettségeinek teljesítését és a beruházás megvalósítását ellenőrizzék. 

Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket 
teljesítette és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul megküldte, a Támogató nevében eljárva a 
Kincstár előkészíti és megküldi a Pályázó számára a támogatási szerződés tervezetét, aláírás céljából. 

A Pályázónak a szerződéskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a 
hiánypótlásra. 

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés valamennyi példányát aláírt formában 
haladéktalanul a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni, vagy a 7.1 pontban 
megadott címre személyesen eljuttatni.  
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A Támogatási Szerződést támogatói oldalról a Kincstár írja alá, melyet követően egy eredeti példányt 
visszaküld a Kedvezményezettnek. 

9.2. Támogatási szerződés módosítása 

Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha 

 a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a Támogatási Szerződésben 
meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja 
meg; 

 a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátorok értékének várható teljesülése eléri a 
célérték legalább 80%-át; 

 a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt válik szükségessé, előre nem 
látható okból merül fel és összességében a benyújtott pályázat műszaki tartalmához képest a 
támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű 
műszaki, szakmai megoldás jön létre. 

Ha a Támogatási Szerződés a fentieken kívüli szakmai tartalmában, költségvetésében - amennyiben a 

6.5. pontban foglaltakon túl – történik változás, a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, 

amelyet a Kedvezményezett módosítási kérelem benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.  

 

A támogatási szerződés módosítása kiemelten szükséges, amennyiben: 

 a projekt véghatáridejéhez képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható; 

 a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 
támogatási szerződésben rögzített célértéket;   

 a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé; 

 a Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest csökkenés 
következett be.   

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának 
megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési 
támogatás biztosítására. 

A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és 
Pályázati Felhívásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról. 

A Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a 
Támogató dönt annak alapján, hogy a támogatási szerződés tervezett módosítása a támogatási 
döntés meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja.  

A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti a szerződés módosítását, és gyakorolja a 
kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört. 

Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a 
szerződésmódosítás hatálybalépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a 
Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése 
hatályát veszti. 

9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése  

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek 
bekövetkezése fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely 
lent felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez 
képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a 
Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak. 
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Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a 
Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, támogatási 
szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására 
jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.  

Támogató a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az 
alábbi esetek valamelyike bekövetkezik: 

 jogszabályban vagy a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő 
időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból ezen időszak 
alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki; 

 hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben 
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor; 

 az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően 
következik be, vagy jut Támogató tudomására; 

 a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a 
támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved; 

 a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési 
kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet 
ellenőrizni; 

 a Kedvezményezett a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározottól akár 
részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel; 

 a támogatási szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás 
igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult; 

 a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a támogatási szerződés megkötésekor tett 
nyilatkozatai bármelyikét visszavonja; 

 a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (rész- vagy záró-beszámoló) határidejét a 
Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti;  

 a biztosíték megszűnik, és a kedvezményezett új felhatalmazó levél adásáról a Támogató által 
megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik; 

 a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet 
szenved; 

 a Kedvezményezett a projekt aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik; 

 a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem 
folytatta le. 

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak 
felmondása, visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 
összegét az Ávr. 97-99. §-ának figyelembe vételével köteles azt az ügyleti kamattal, illetőleg 
késedelmi kamattal együtt visszafizetni. 

Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével és az 
igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha  

 a beruházás a kötelező indikátor vállalt értékének 80%-ot meghaladó mértékben valósul meg. 

Az igénybe vett támogatás teljes, az előző pont szerinti kamattal növelt visszafizetésével és az 
igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha 

 a beruházás a kötelező indikátorok vállalt értékeinek a 80%-át el nem érő mértékben valósul 
meg, vagy  

 a projekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagy 

 a Támogatási Szerződésben meghatározott céltól eltérő projekt kerül megvalósításra, vagy 
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 a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve nem teljesül, vagy 

 a Kedvezményezett az Ávr. szerinti, illetőleg a támogatási szerződésben rögzített visszatérítési, 
visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem 
teljesíti. 

A kamatszámítás tekintetében az Ávr. 98. §-ában foglaltak az irányadók. 

A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, Támogatási Szerződésben megjelölt 
számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.  

A visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.  

10. KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 

A kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerint államháztartáson belüli szervezetnek 
nincs lehetősége. 

11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE  

A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás 
felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A pályázat 
benyújtásától a támogatott tevékenység lezárásáig tartó időszakban – a Kedvezményezettel történt 
előzetes egyeztetést követően – a Kincstár bármikor lefolytathat helyszíni ellenőrzést.  

A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás 
benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül a Kincstár utóellenőrzést, a fenntartási időszak végét 
követő 3 hónapon belül záró-ellenőrzést végez.  

A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban 
elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére 
az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.  

12. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL ÉS ÚTMUTATÓVAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS  

A Felhívással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-
miniszterium, valamint a http://www.allamkincstar.gov.hu/ weboldalakon találhatók meg. 

A Pályázók a pályázattal kapcsolatos további információkat pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu 
e-mail címen kérhetnek. 
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