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Útmutató a pályázat benyújtásához és a Pályázati Adatlap kitöltéséhez
A pályázati csomag tartalma:
 Pályázati Kiírás
 Pályázati Adatlap, kitöltési segédlettel
A Pályázati Adatlap kitöltésének formai követelményei


Kérjük, hogy a Pályázati Adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör
és pontos megfogalmazásra. A Pályázati Adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden
rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
Pályázati Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük válaszként a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést írni.



Minden esetben, ahol a karakterszám korlátozásra kerül az Adatlapon, a szóköz és az írásjel is karakternek
számít. Az elektronikus kitöltő program nem engedi, hogy a maximális karakterszám elérését követően
további karakter beillesztésre kerüljön.



Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt
véglegesítenie (véglegesítés előtt kizárólag az Adatlap végén található Nyilatkozatot szükséges kinyomtatni).
Az Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására és további dokumentumok
csatolására.

Pályázati dokumentumok benyújtása
 A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül
(http://www.allamkincstar.gov.hu/) történik. A Pályázati Adatlap kitöltését követően az elektronikus
felületről le kell tölteni és kinyomtatni a Nyilatkozatot, cégszerűen aláírni, majd azt és a további
mellékleteket PDF formátumban az elektronikus felületre feltölteni. A nyilatkozat eredeti példányát zárt
borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton is meg kell küldeni vagy személyesen
benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út
71.) részére, a Pályázati Kiírásban megjelölt határidőig.
 A pályázat fentiektől eltérő módon történő benyújtása esetén a pályázat formai hiba miatt, érdemi elbírálás
nélkül elutasításra kerül, ez a hiba hiánypótlás tárgyát nem képezi.
A Pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázatra a Pályázati Kiírásban előírtak az irányadók.
A Pályázók a Pályázati Kiírással kapcsolatos további információkat a pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu email címen kérhetnek.

2

1. A pályázó szervezet bemutatása
1.1 Pályázó alapadatai:
A pályázó teljes megnevezése
Adószám/adóazonosító/technikai szám:
Gazdálkodási formája (GFO kód):
Költségvetési törzsszám:
Számlavezető pénzintézet neve:
Fizetési számlaszáma:
Adóerő-képesség (Ft/fő, a 2017.)
A pályázó település maximális támogatási intenzitása:

legördülő menü

Automatikus kitöltés
Az előző sor alapján automatikusan kitöltődik 85 v. 95%-ra
legördülő menü:
 A támogatást igénylő nem alanya az ÁFA-nak. Az
elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül
figyelembevételre.
 A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál
az
ÁFA-val
csökkentett
(nettó)
összeg
kerül
figyelembevételre.
 A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a
támogatásból finanszírozott projekt kapcsán ÁFA-levonási
jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy
adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez).

Pályázó ÁFA-levonási joga

1.2. Pályázó székhelye:
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
1.3. Pályázó postai címe (ha nem azonos a székhellyel):
Az a cím, melyen a pályázó/kedvezményezett kézhez veszi a pályázattal kapcsolatos értesítéseket, küldeményeket.

Település
Irányítószám:
Utca, házszám:
Postafiók:
1.4. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai 1.:
Hivatalos képviselőként a Pályázó szervezet kötelezettségvállalásra jogosult vezetőjének adatait kell megadni.

Pályázó hivatalos képviselőjének neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.5. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai 2.:
Abban az esetben releváns, amennyiben a pályázati adatlap végén található nyilatkozaton a szervezet kötelezettségvállalásra jogosultjaként több vezető is
megnevezésre kerül.

Pályázó hivatalos képviselőjének neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.6. Kapcsolattartó 1 adatai:
Valamennyi, a pályázathoz kapcsolódó kommunikáció a kapcsolattartók e-mail címén keresztül kerül lebonyolításra.
Kapcsolattartónak olyan személyt nevezzen meg, aki a megvalósítás során a Pályázó képviseletében a Támogató felé eljár, intézkedik, kapcsolatot tart. A pályázattal
kapcsolatos kommunikációra csak az itt megjelölt személy jogosult, ezért célszerű olyan kapcsolattartó megnevezése, aki mobil és könnyen elérhető. A
kapcsolattartó lehet a Pályázó szervezet törvényes képviselője is.

1. Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
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1.7. Kapcsolattartó 2 adatai
Valamennyi, a pályázathoz kapcsolódó kommunikáció a kapcsolattartók e-mail címén keresztül kerül lebonyolításra.
Kapcsolattartó 2-nek olyan személyt nevezzen meg, aki a megvalósítás során a Pályázó képviseletében az előzőekben megnevezett Kapcsolattartó 1-el együtt,
akadályoztatása esetén Kapcsolattartó 1 helyett, a Támogató felé eljár, intézkedik, kapcsolatot tart. A pályázattal kapcsolatos kommunikációra csak az itt megjelölt
személy jogosult, ezért célszerű olyan kapcsolattartó megnevezése, aki mobil és könnyen elérhető. A kapcsolattartó lehet a Pályázó szervezet törvényes képviselője
is.

2. Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
1.8 A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik
Konzorciumi formában történő megvalósítás esetén mellékletként szükséges feltölteni a Pályázati
Kiírás mellékleteként megjelent Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot.
Több konzorciumi partner esetén az 1.8.1 tábla alatt új, 1.8.2. és 1.8.3. táblák megnyitása
lehetséges és szükséges.

1.8.1 A konzorciumi partner/ek adata/i
1.8.1.1 A Konzorciumi partner(ek) megnevezése
1.8.1.2 A Konzorciumi partner székhelye
Település:
Irányítószám:
Utca, házszám:
1.8.1.3 A Konzorciumi Partner hivatalos képviselőjének adatai
A Konzorciumi Partner hivatalos képviselőjének neve:
Beosztása:
Telefonszám 1:
Telefonszám 2:
E-mail címe:
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IGEN / NEM

2. A projekt bemutatása
2.1. A projekt rövid neve A pályázat rövid, tömör megnevezése, amely összhangban van a Pályázati Kiírás tárgyával.
(Terjedelem: max. 100 karakter)

2.1.1. A projekt rövid összefoglalója:
A pályázat rövid, tömör tartalma, mely összhangban van a Pályázati Kiírás tárgyával. (Terjedelem: max. 500 karakter)

2.2 A projekt megvalósulásának helye/i:
Irányítószám
Település
Csapadékvíz-elvezetés esetén utca / utcák neve vagy helyrajzi száma
Tározó esetén a terület / területek neve vagy helyrajzi száma
Járás

Minden érintett utca neve. A 2.5.1.x táblából annyi lesz, ahány utcát itt felsorol.
Amennyiben a helyszín nem azonosítható utcanevekkel, úgy elfogadható itt
helyrajzi szám és EOV kód is. Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás keretében új
tábla már nem nyitható!
Minden érintett terület neve / helyrajzi száma. A 2.5.2.y táblából annyi lesz,
ahány bel-, vagy külterületi, meglévő vagy tervezett tározó itt nevesítésre kerül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy hiánypótlás keretében új tábla már nem nyitható!
automatikus kitöltés

Járás besorolása kedvezményezettség szempontjából
Település besorolása kedvezményezettség szempontjából

Település besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet” szerint

Automatikus megjelenítés a 2.2. Település sor alapján (kedvezményezett járás,
vagy regionális szempontból kedvezményezett járás, a „Járás” mező tartalma és a
mögöttes kulcslista 1 alapján)
Automatikus megjelenítés a 2.2. Település sora alapján (társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból kedvezményezett település, vagy jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések a „Település” mező tartalma és a
mögöttes kulcslista 2 alapján)
Automatikus megjelenítés a 2.2. Település sora alapján:
- a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen levő település;
- a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen levő
település;
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település.
„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet” szerint

2.3. A projekt időbeli ütemezése
A projekt tervezett megkezdésének időpontja (év, hó, nap):
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.
Nem számít a támogatott tevékenység megkezdésének a közbeszerzési eljárás
megindítása és a projekt-előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A projekt tervezett megkezdése nem lehet korábbi a pályázat benyújtásának
időpontjánál.

A projekt tervezett befejezésének időpontja (év, hó, nap):
A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha
a)
a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült,
b)

a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,

c)
a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök)
aktiválásra került(ek),
d)
a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító
hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár
számára benyújtotta,
e)
a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító
hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár
1

Kedvezményezett járás esetén a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete szerint; Regionális szempontból
kedvezményezett járás esetén Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének a regionális szempontból kedvezményezett járásokról szóló 42/2016 (IX.30.) PMÖ
Határozata szerint.
2
Kedvezményezett település esetén a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
szerint.
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jóváhagyta és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatásfelhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges a)-d) pontban szereplő
kritériumok megvalósítására a Támogatási Szerződés hatálybalépését követően
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt megvalósításának időtartama (hónap)
A támogatott tevékenység Ávr. 102/B. §. (1) bekezdése szerinti befejezésére a
Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.

2.4 Helyzetismertetés
2.4.1 A fejlesztéssel érintett település/településrész természetföldrajzi viszonyainak bemutatása
Kérjük, mutassa be a fejlesztés által közvetlenül érintett település/településrész projekt szempontjából releváns geomorfológiai,
geológiai, hidrológiai, vízrajzi (felszíni és felszín alatti vizek, vízháztartási), éghajlati (csapadék) és ökológiai (NATURA 2000, védett
természeti értékek, védett fajok, stb.) adottságait. (Terjedelem: max. 5000 karakter)

2.4.2 A fejlesztéssel érintett település/településrész csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének bemutatása
Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett település/településrész jelenlegi vízgazdálkodási, vízelvezető rendszerét, annak
működési formáját, hatékonyságát és hiányosságait.
(Terjedelem: 5000 karakter)

2.4.3 A fejlesztéssel érintett településrész vízgazdálkodási rendszerének hiányosságaiból fakadó vízkárok ismertetése
Kérjük, mutassa be a fejlesztéssel érintett utcákban, településrészeken az elmúlt 10 évben bekövetkezett jelentősebb vízkár
eseményeket, térjen ki azok nagyságrendjére, gyakoriságára, az okozott kár értékére, a vízkárok kezelésének módjára, a
fejlesztéssel érintett terület veszélyeztetettségére.
(Terjedelmi korlát: 5000 karakter)

2.4.4 A fejlesztéssel érintett településrész értékeinek bemutatása
Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett fejlesztést, annak nagyságrendjét indokolja a tervezett fejlesztéssel érintett
település/településrész értéke, kitérve az ott élő lakosság számára, az épített környezeti értékekre (ingatlanállomány, védendő
települési értékek), az ott található közintézményekre vagy egyéb forgalomvonzó létesítményekre.
(Terjedelem: 5000 karakter)

2.5. A projekt-beavatkozások összesített adatai
A táblázatot a rendszer tölti ki automatikusan, a részletező táblákban megadott adatok alapján

A fejlesztéssel érintett településrész lakosságszáma (fő)
Újonnan épített nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza, összesen
(m)

Automatikus kitöltés

Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

Újonnan épített nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok hossza,
összesen (m)

Automatikus kitöltés

Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza, összesen (m)

Automatikus kitöltés

Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

Újonnan épített csapadékvíz-elvezető csatorna hossza, összesen (m)
Ez az összesítő adat a fenti 3 részletező táblákban található értékek összege.
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Automatikus kitöltés

Automatikus kitöltés

Felújított nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza, összesen (m)
Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

Felújított nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok hossza, összesen
(m)

Automatikus kitöltés

Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.
Automatikus kitöltés

Felújított zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza, összesen (m)
Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

Automatikus kitöltés

Felújított csapadékvíz-elvezető csatorna hossza, összesen (m)
Ez az összesítő adat a fenti 3 részletező táblákban található értékek összege.
3

Automatikus kitöltés

Új építésű tározó térfogata, összesen (m )
Ez az összesítő adat a 2.5.2 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.
3

Automatikus kitöltés

Felújított tározó térfogata, összesen (m )
Ez az összesítő adat a 2.5.2 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.
2

Út és bekötőutak, járdák, parkolók burkolatának helyreállítása, összesen (m )

Automatikus kitöltés

Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.
Automatikus kitöltés

Beépítendő/elhelyezendő műtárgyak száma, összesen (db)
Ez az összesítő adat a 2.5.1 alatt található részletező táblákban szereplő értékek összege.

2.5.1 A csapadékvíz-elvezető csatorna főbb adatainak utcánkénti áttekintése
(A 2.5.1.1 tábla a pályázó által igényelt mennyiségben áll rendelkezésre, így a 2. utca adatai a 2.5.1.2 táblában, a 3. utca adatai a 2.5.1.3 táblában kerülnek
rögzítésre)

2.5.1.1 Az 1. utca csapadékvíz-elvezető csatornájának főbb adatai
Kérjük, válassza ki, hogy milyen típusú tevékenységet tervez. (Több szempont választható!)
 Újonnan épített nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok
 Újonnan épített nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok
 Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető csatorna
 Felújított nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok
 Felújított nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok
 Felújított zárt csapadékvíz-elvezető csatorna
 A Pályázati Kiírás 5.1.1 A) pontjában jelzett egyéb, önállóan támogatható tevékenységek
 A Pályázati Kiírás 5.1.2 pontjában jelzett, önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

Az utca megnevezése
A fejlesztéssel érintett helyrajzi szám/ok
A fejlesztés pontos elhelyezkedése (az utca mely pontjától meddig) szelvényszám ("0+000 - 9+999" formátumban)
A beavatkozással érintett utcában élő lakosság száma (fő)
Újonnan épített nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza (m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5. összesítő tábla 2. sorába.

Újonnan épített nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz-elvezető árok hossza
(m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5. összesítő tábla 3. sorába.

Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza (m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5. összesítő tábla 4. sorába.

Felújított nyílt, földmedrű csapadékvíz-elvezető árok hossza (m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5.1 összesítő tábla 5. sorába.

Felújított nyílt, burkolattal ellátott csapadékvíz elvezető árok hossza (m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5. összesítő tábla 6. sorába.

Felújított zárt csapadékvíz-elvezető csatorna hossza, összesen (m)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5 összesítő tábla 7. sorába.
2

Út és bekötőutak, járdák, parkolók burkolatának helyreállítása (m )
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5 összesítő tábla 10. sorába.

Az utcán beépítendő/elhelyezendő műtárgyak száma (db)
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5 összesítő tábla 11. sorába.

A Pályázati Kiírás 5.1.1 A) pontjában jelzett, önállóan támogatható
tevékenységek szöveges ismertetése
Kérjük, röviden ismertesse, hogy az adott utcában mely önállóan támogatható tevékenységek
megvalósítását tervezi, a Pályázati Kiírás 5.1.1. a)-d) pontjai szerint.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)
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A Pályázati Kiírás 5.1.2 a) pontjában jelzett, önállóan nem támogatható,
választható tevékenység szöveges ismertetése
Kérjük, röviden ismertesse, hogy az adott utcában vagy a fejlesztendő csapadékvíz-elvezető hálózat
hatásterületébe tartozó területen mely önállóan nem támogatható, választható egyéb
tevékenységek megvalósítását tervezi a Pályázati Kiírás 5.1.2 a) pontja szerint.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)

A Pályázati Kiírás 5.1.2 b) és c) pontjában jelzett, önállóan nem támogatható,
választható tevékenység szöveges ismertetése
Kérjük, röviden ismertesse, hogy az adott utcában vagy a fejlesztendő csapadékvíz-elvezető hálózat
hatásterületébe tartozó területen mely önállóan nem támogatható, választható egyéb
tevékenységek megvalósítását tervezi a Pályázati Kiírás 5.1.2 b) és c) pontja szerint.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)

2.5.2 Új építésű vagy felújított, bővített tározó főbb adatainak tételes áttekintése
A 2.5.2.1 tábla a pályázó által igényelt mennyiségben áll rendelkezésre, így a 2. tározó adatai a 2.5.2.2 táblában, a 3. tározó adatai a 2.5.2.3 táblában
kerülnek rögzítésre

2.5.2.1 Új építésű vagy felújított, bővített 1. tározó főbb adatai
Kérjük, válassza ki, hogy milyen típusú tevékenységet tervez. (Több szempont választható!)
 Tározó építése
 Tározó felújítása, bővítése
 A Pályázati Kiírás 5.1.2. pontjában jelzett, önállóan nem támogatható, választható, a tározó építéséhez, felújításához, bővítéséhez kapcsolódó
tevékenység

A tározó megnevezése
A fejlesztéssel érintett helyrajzi szám/ok
A fejlesztés pontos elhelyezkedése
A település mely részén és/vagy határoló utak, objektumok stb., ennek hiányában a kapcsolódó
településrész meghatározása

A beavatkozással érintett településrész lakosságszáma (fő)
3
Új építésű tározó térfogata (m )
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5 összesítő tábla 8. sorába.
3

Felújítandó, bővítendő tározó eredeti térfogata (m )
3
Felújított tározó térfogata (m )
Az itt szereplő érték automatikusan átemelődik a 2.5 összesítő tábla 9. sorába.

Épített tározó kiterjedése (ha)
Felújított tározó kiterjedése (ha)
Beépítésre kerülő műtárgyak száma (db)
A Pályázati Kiírás 5.1.1 B) pontjában jelzett, önállóan támogatható
tevékenységek
Kérjük, röviden ismertesse, hogy az adott területen mely önállóan támogatható tevékenységek
megvalósítását tervezi, a Pályázati Kiírás 5.1.1. B) pontja szerint.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)

A Pályázati Kiírás 5.1.2 pontjában jelzett, a tározó építéséhez, felújításához,
bővítéséhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható, választható
tevékenység/ek
Kérjük, sorolja fel, hogy az adott területen mely önállóan nem támogatható, választható egyéb
tevékenységek megvalósítását tervezi a Pályázati Kiírás 5.1.2. alpontjai közül.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)
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2.5.3. Csak önállóan nem támogatható tevékenységekkel érintett helyszínek (ingatlanok)
Amennyiben a tervezett, önállóan nem támogatható tevékenységek olyan utcát (ingatlant) is érintenek, melyen a Kiírás 5.1.1. Önállóan
támogatható tevékenységek keretében felsorolt tevékenységet nem tervez a Pályázó, úgy kérjük az alábbi táblázat kitöltését.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Pályázati Kiírás 5.1.2. alatt megadott Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a b) (útburkolat,
járda helyreállítás, stb.), és c) (keresztező műtárgyak kiváltása) tevékenységek csak olyan utcában vagy helyrajzi szám alatt valósíthatók meg, ahol
a Pályázó valamilyen önállóan is támogatható (5.1.1. fejezetben jelzett) tevékenységet is végez.
(A 2.5.3. pont alatt részletező tábla a Pályázó által igényelt mennyiségben – de legfeljebb 10 példányban – áll rendelkezésre, így a 2. létesítmény
adatai a 2.5.3.2 táblában, a 3. létesítmény adatai a 2.5.3.3 táblában, stb. kerülnek rögzítésre)

2.5.3.1. Tevékenység/létesítmény megnevezése
(Terjedelem: max. 500 karakter)

A fejlesztéssel érintett helyszín (utcanév vagy helyrajzi szám)
Kérjük a fejlesztési helyszín megnevezését az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében
(pl.: utcanév, vízfolyás, töltés, településrész neve)

Szelvényszám ("0+000 – 9+999" formátumban)
Amennyiben nem áll rendelkezésre más, az azonosításhoz szükséges adat, úgy megfelelő
az EOV kód, végső esetben a házszám megadása, vagy külterületi ingatlan esetén egyéb
azonosító.

Érintett helyrajzi szám/ok
A Pályázati Kiírás 5.1.2 a) pontjában jelzett, önállóan nem
támogatható, választható tevékenység szöveges ismertetése
Kérjük, röviden ismertesse, hogy az adott - a fejlesztendő csapadékvíz-elvezető hálózat
hatásterületébe tartozó - helyszínen mely önállóan nem támogatható, választható
tevékenységek megvalósítását tervezi a Pályázati Kiírás 5.1.2 a) pontja szerint.
(Terjedelem: max. 1000 karakter)

2.6 A projekt ismertetése, a fejlesztés szakmai, műszaki megalapozottsága
2.6.1 A projekt részletes bemutatása
A projekt keretében tervezett infrastrukturális fejlesztések és egyéb tevékenységek részletes bemutatása, indokoltságukkal alátámasztva.
Kérjük, hogy a 2.5.1 és 2.5.2 keretében megadott adatokra támaszkodva kerüljön részletesen bemutatásra a projekt szakmai és műszaki
tartalma, továbbá, hogy a tervezett fejlesztés a helyzetértékelés keretében feltárt problémákra hogyan reagál, hogyan járul hozzá a
bemutatott káresemények előfordulásának csökkentéséhez, megszüntetéséhez.
Igazolja, hogy a tervezett intézkedések rendszerbe integráltan valósulnak meg és hozzájárulnak a teljes település vagy egy településrész
komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének fejlesztéséhez.
(Terjedelem: 5000 karakter)

2.6.2 Komplex vízgazdálkodási szemlélet érvényesülése a projekt megvalósítása során
Kérjük, mutassa be, hogy a tervezett fejlesztés milyen komplex vízgazdálkodási szemléletet elősegítő műszaki megoldásokat alkalmaz annak
érdekében, hogy elősegítse a vizek helyben tartását, a késleltetett levezetést, a területi beszivárgást, ezáltal a jó ökológiai állapot elérését,
illetve fenntartását.
Igazolja, hogy a projekt keretében valóban csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek
kerülnek elvezetésre. A vizek helyben tartásától eltérő műszaki megoldások alkalmazását itt a pályázati adatlapon és a műszaki
tervdokumentációban is indokolni szükséges (pl. magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra hajlamos lejtők
találhatók a területen, stb.).
(Terjedelem: 3500 karakter)

2.6.3 A befogadó bemutatása
Kérjük, mutassa be a befogadó/k állapotát, a befogadó tulajdonosát vagy kezelőjét, továbbá a pályázat benyújtását megelőzően a kezelővel
már lefolytatott egyeztetéseket, illetve az annak eredményeként a projekt összköltségénél figyelembe veendő esetlegesen felmerülő
kapcsolódó költségeket.
Igazolja, hogy a fejlesztés révén elvezetésre kerülő vizeket a befogadó tudja fogadni és a vizek elvezetése a végső befogadóba biztosított,
illetve a projekt megvalósítása során biztosítottá válik.
(Terjedelem: 2500 karakter)
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2.7 A projekt jogi és műszaki előkészítettségének bemutatása
Kérjük, ismertesse a projekt jogi és műszaki szempontú előkészítettségének állását, különösen





a tulajdonviszonyok rendezettsége, (önkormányzati tulajdon igazolása, vagy állami tulajdon esetén tulajdonosi/vagyonkezelői
hozzájáruló nyilatkozat, vagy előzetes elvi nyilatkozat, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséig a
tulajdoni viszonyokat rendezi),
a műszaki tervdokumentáció rendelkezésre állása (jogerős építési engedély, vagy az arra vonatkozó kérelem benyújtásának igazolása,
vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles),
a szolgáltatói és kivitelezői ajánlatok, igényfelmerések, stb. megléte.

Mutassa be, hogy a projekt tervezett intézkedései a csatolásra került megvalósítási ütemtervvel összhangban, egymásra épülve kerülnek
lebonyolításra és a projekt a tervezett határidőre befejezésre kerül.
(Terjedelem: 5000 karakter)

2.8 A projekt illeszkedésének bemutatása más stratégiákhoz, tervekhez vagy hatályos szabályozáshoz
Kérjük, mutassa be, hogy a projekt hogyan illeszkedik a pályázat benyújtásakor aktuális Pest megye területén érvényes vízgyűjtőgazdálkodási tervhez (VGT), továbbá, amennyiben releváns, a projekt hogyan felel meg a Települési Vízkár-elhárítási Tervben meghatározott
céloknak;
Ismertesse, hogy a fejlesztési célok hogyan illeszkednek a település hatályos településrendezési tervéhez (itt elegendő azt bemutatni, hogy a
tervezett fejlesztés/ek illeszkednek-e a település rendezési tervéhez és hogy a fejlesztés milyen terület-felhasználási egységeket érint).
(Terjedelem: 2500 karakter)

2.9 A tervezett fejlesztés illeszkedik más, korábban megvalósított, megkezdett, vagy tervezett beruházáshoz
Kérjük, ismertesse a tervezési területen az elmúlt 10 év során megvalósult, folyamatban lévő, vagy tervezett, elsősorban a vízgazdálkodás
fejlesztését célzó fejlesztéseket (szennyvíz, vízrendezési, belvízvédelmi), a terület vízgazdálkodási rendszerét javító beavatkozásokat,
másodsorban egyéb, vonalas infrastruktúra (pl. útépítés, felújítás, kerékpárút-építés, közmű hálózat) fejlesztésre irányuló beavatkozásokat,
illetve közvetlenül a tervezett csapadékvíz gazdálkodási fejlesztéssel nem összefüggő, de azzal szinergiában álló fejlesztéseket.
Kérjük, hogy térjen ki a kapcsolódó fejlesztések finanszírozási hátterére (Európai Uniós forrás, hazai fejlesztési forrás, saját forrás, egyéb).
(Terjedelem: 3500 karakter)

2.10 A projekt megvalósításának kockázatai és a kockázatok mérséklésére tervezett intézkedések bemutatása
Kérjük, ismertesse a projekt megvalósítását és fenntartását veszélyeztető vagy korlátozó, a projekt szempontjából releváns kockázati
tényezőket (pl.: jogszabályi, anyagi, időbeli, menedzsmenti, egyéb), valamint azok hatásainak mérséklésére vagy elhárítására szolgáló
tervezett intézkedéseket.
(Terjedelmi korlát: 2500 karakter)

2.11 A projekt-eredmények kötelező fenntartásának biztosítása
Kérjük, mutassa be, hogy a Pályázónak rendelkezésére állnak azok a konkrét pénzügyi, műszaki és személyi kapacitások, melyek biztosítják a
fejlesztés legalább 5 éves fenntartását.
(Terjedelem: 2500 karakter)

2.12 Környezeti fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele a tervezés és megvalósítás során
Kérjük, röviden ismertesse, hogy a tervezés, projekt-megvalósítás és a fenntartási tevékenységek során hogyan érvényesítik a környezeti
fenntarthatóság, valamint az esélyegyenlőség szempontjait. A leírás keretében térjen ki arra, hogy a beruházás során keletkező környezeti
kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során hogyan kívánja
megszüntetni.
Kérjük azt is bemutatni, hogy a tervezett fejlesztés egyes szakaszaiban (tervezés, kivitelezés, működtetés, fenntartás) milyen módon jelennek
meg a fenntarthatóságot, a környezet védelmét és az esélyegyenlőséget szolgáló szempontok (zöld sávok telepítése, faültetés, hulladékkezelés, a létesítmény fenntartásába a hátrányos helyzetű lakosság bevonása, stb.).
(Terjedelem: 2500 karakter)

10

2.13 A projekt illeszkedésének bemutatása Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához
Kérjük, mutassa be, hogy a projekt hogyan segíti elő a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 (letölthető:
http://www.pestmegye.hu/dokumentumok-teruletfejlesztes/pest-megyei-teruletfejlesztesi-koncepcio)
és
a
Pest
megye
Területfejlesztési Programja 2014-2020 (letölthető: http://www.pestmegye.hu/dokumentumok-teruletfejlesztes/pest-megyeiteruletfejlesztesi-program-2014-2020) című dokumentumokban megfogalmazott célok megvalósulását, különösen az alábbi
beavatkozások közül egy, vagy több teljesítését:




FK 2. b) Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése,
FK 2. c) Vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása,
FK 2. d) Belvizek elleni védekezés.

(Terjedelem: 2500 karakter)
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3.A projekt költségvetése és ütemezése
3.1. A projekt forrásainak összetétele
A Pályázónak a projekt forrásainak összetételét táblázatos formában szükséges benyújtani. A táblázat első sorában meg kell adnia,
hogy mennyi a pályázat keretében igényelt támogatás összege, majd azt, hogy mennyi a megvalósítani kívánt projekt
vonatkozásában a rendelkezésére álló saját forrása összesen. Szükséges megadni, hogy saját forrásából mekkora rész származik
hitelből vagy egyéb forrásból. Releváns esetben a tábla forrássorai szöveges megjegyzésekkel kiegészíthetőek.
A megkezdett sorok minden oszlopát ki kell tölteni! A B3 sor kitöltése esetén kérjük, határozza meg az egyéb forrásokat. A
támogatási konstrukció keretében igényelt összeg nem haladhatja meg a jelzett támogatási intenzitást.

A
B
B1
B2
B3
C

A forrás megnevezése
A támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás
Saját forrás összege
a támogatást igénylő önereje
hitel
egyéb (pl.: civil szervezetek hozzájárulása,
lakossági hozzájárulás, stb.)
Projekt összes forrása (C=A+B)

összeg (Ft)

%

megjegyzés

100

3.2. A projekt teljes tervezett költségvetésének tételes bemutatása
Költség-kategória

Költségtétel, beszerzés megnevezése

A
Nettó
érték (Ft)

B
ÁFA tartalom
(Ft)

C=A+B
Bruttó
érték
(Ft)

D
Levonható,
visszaigényelhető
ÁFA összege (Ft)

E
Elszámolható
költség
(Ft)

1. Főtevékenység
Több csapadékvíz-elvezető csatorna és/vagy tározó esetén külön sorok megadva.
Az 5.1.1 A) és B) építési tevékenységek főtevékenységen belüli aránya legalább 80%, az 5.1.2 a)-c) tevékenységek főtevékenységen belüli aránya
legfeljebb 20%.
Építési tevékenység
Belterület
védelmét
szolgáló
vízelvezető-hálózat
létesítése,
fejlesztése, rekonstrukciója
1. helyszín
(Útmutató 5.1.1 A) tevékenység)
Önállóan támogatható tevékenység
Belterület védelmét szolgáló, vízkárelhárítási célú tározók, tározóterek
építése, fejlesztése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.1 B) tevékenység)
Önállóan támogatható tevékenység
Belterületet veszélyeztető vízfolyások
lokális vízkár elhárítási fejlesztése
(Útmutató 5.1.2 a) pont)
Önállóan nem támogatható,
választható tevékenység
Csapadékvíz
elvezetését
célzó
csatornahálózat-építéssel közvetlenül
érintett, a beruházás során sérült
közúthálózat
burkolat,
járda,
kapubejáró, parkoló helyreállítása
(Útmutató 5.1.2 b) pont)
Önállóan nem támogatható,
választható tevékenység
Keresztező
műtárgyak
kiépítése,
átépítése rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.2 c) pont)
Önállóan nem támogatható,
választható tevékenység
1. Építési tevékenység
Belterület
védelmét
szolgáló
vízelvezető-hálózat
létesítése,
n. helyszín
fejlesztése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.1 A) tevékenység)
Önállóan támogatható tevékenység
Belterület védelmét szolgáló, vízkárelhárítási célú tározók, tározóterek
építése, fejlesztése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.1 B) tevékenység)
Önállóan támogatható tevékenység
Belterületet veszélyeztető vízfolyások
lokális vízkár elhárítási fejlesztése
(Útmutató 5.1.2 a) pont)
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1. Építési tevékenység
Összesen

Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység
Csapadékvíz
elvezetését
célzó
csatornahálózat-építéssel közvetlenül
érintett, a beruházás során sérült
közúthálózat
burkolat,
járda,
kapubejáró,
parkoló
felület
helyreállítása
(Útmutató 5.1.2 b) pont)
Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység
Keresztező
műtárgyak
kiépítése,
átépítése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.2 c) pont)
Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység
Belterület
védelmét
szolgáló
vízelvezető-hálózat
létesítése,
fejlesztése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.1 A) tevékenység
Önállóan támogatható tevékenység
Belterület védelmét szolgáló, vízkárelhárítási célú tározók, tározóterek
építése, fejlesztése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.1 B) tevékenység)
Önállóan támogatható tevékenység
Belterületet veszélyeztető vízfolyások
lokális vízkár elhárítási fejlesztése
(Útmutató 5.1.2 a) pont)
Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység
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
(Útmutató 5.1.2 b) pont)
Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység
Keresztező
műtárgyak
kiépítése,
átépítése, rekonstrukciója
(Útmutató 5.1.2 c) pont)
Önállóan
nem
támogatható,
választható tevékenység

1. Építési tevékenység –
Mindösszesen
2. Projekt előkészítési,
tervezési költségei
A teljes költségvetés
max. 5%-a.

– előzetes tanulmányok, engedélyezési
dokumentumok költsége
– pályázati dokumentáció
összeállításának költsége
– környezeti hatásvizsgálat, előzetes
vizsgálat költsége
– egységes környezethasználati
engedélyhez kapcsolódó vizsgálat
költsége
– egyéb szükséges háttértanulmányok,
szakvélemények (pl.: rehabilitációs
környezettervező
szakértő/szakmérnök,
épületenergetikai szakértő) költsége
–
műszaki
tervek,
kiviteli
és
tendertervek
költsége,
hatósági
eljárások díja

2. Projekt előkészítési,
tervezési költségei –
Összesen
3. Közbeszerzési
eljárások költségei
A teljes költségvetés
max. 1%-a.

–
közbeszerzési
dokumentáció
összeállítása,
– közbeszerzési tanácsadó költsége,
– közbeszerzési eljárás díja
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3. Közbeszerzési
eljárások költségei –
Összesen
4. Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége

– műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
– kapcsolódó hatósági díjak

A teljes költségvetés max.
1%-a.
Indokolt esetben lehetőség
van az 5. Műszaki ellenőri
szolgáltatás keretében
elszámolható költségarány
emelésére az 5.
Projektmenedzsment
költségkategória esetében
meghatározott százalékos
arány terhére, ugyanakkor a
4. és az 5. költségkategóriák
összesített elszámolható
költsége nem haladhatja
meg a teljes költség 3,5 %át.

4. Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége –
Összesen
5. Projektmenedzsment
költsége
A teljes költségvetés
max. 2,5 %-a.
Indokolt esetben
lehetőség van a 4.
Műszaki ellenőri
szolgáltatás keretében
elszámolható
költségarány emelésére
az 5.
Projektmenedzsment
költségkategória
esetében meghatározott
százalékos arány
terhére, ugyanakkor a 4.
és az 5.
költségkategóriák összesített elszámolható
költsége nem haladhatja
meg a teljes költség 3,5
%-át.
5. Projektmenedzsment
költsége –
Összesen
6. Tájékoztatás és
nyilvánosság költsége
A teljes költségvetés
maximum 0,5 %-a, (de
legfeljebb 400.000 Ft)
6. Tájékoztatás és
nyilvánosság költsége –

– projektmenedzsment
személyi
jellegű
ráfordítása,
ezen
belül
munkabér, foglalkoztatást terhelő
adók, járulékok, személyi jellegű egyéb
kifizetések
(pl.
munkába
járás
költségei)
– projektmenedzsmenthez
kapcsolódó útiköltség, helyi közlekedés
költségei; napidíj
– egyéb
projektmenedzsment
költségek (pl. projektmenedzsmenthez
kapcsolódó
iroda,
eszköz
és
immateriális
javak
bérleti
díja,
irodaszerek és kis értékű eszközök
költsége)
–
projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás díja

– tájékoztató táblák elkészítésének és
kihelyezésének költsége
– sajtómegjelenés költsége
– záró-rendezvény költsége

Összesen
1.-6. Mindösszesen

3.3 A projekt költségelemeinek részletes szöveges bemutatása és indoklása
Kérjük, a projekt költségvetésének részletes bemutatása során az alábbi szempontokra térjen ki:
 Csak indokolt, a projekt megvalósítása szempontjából elengedhetetlenül szükséges költségelemek kerültek betervezésre;
 Az egyes költségelemek a tervezői költségbecslés/költségvetés alapján – a bemutatott árajánlatokkal összhangban – kerültek
megtervezésre;
 A pályázati kiírásban rögzített belső arányokra való megkötések betartásra kerültek;
 Indokolt, reális, piaci áraknak megfelelően tervezett költségelemek kerültek betervezésre;
 a projekt minden egyes költségeleme költséghatékonyságot szem előtt tartva került megtervezésre;
 a projekt pénzügyi megvalósíthatósága biztosított, azaz a projekt költségvetése reális és összhangban van a Pályázó teherbíró
képességével.
(Terjedelmi korlát: 3000 karakter)
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4. A projekt tervezett eredményeinek részletezése
Pályázó a tervezett fejlesztéssel az alábbi indikátor-érték/ek teljesülését vállalja:
Kulcsindikátor neve

Mértékegység

Újonnan épített csapadékvíz-elvezető hossza
Felújított csapadékvíz-elvezető hossza
Újonnan épített tározó térfogata
Felújított tározó térfogata

Célérték
Projektzáráskor

m
m
3
m
3
m

*kérjük egytizedes-jegy pontossággal megadni

Ezen kulcsindikátorok közül legalább az egyik esetében kötelező vállalást tenni.
A Pályázati Adatlapon szükséges jelölni a vállalt célértéket, a projekt lezárásaként pedig teljesítésigazolás szükséges a
megvalósult indikátor-érték/ek teljesítéséről.
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A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
Papír-alapon
(egy példány)

Dokumentum megnevezése
Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap
A Pályázó által aláírt, az Adatlap mellékletét képező Nyilatkozat
Kötelezően benyújtandó mellékletek
1. A fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó – a pályázat benyújtását
megelőző 30 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből lekérdezett
tulajdoni lap/ok
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
3. Műszaki tervdokumentáció
 átnézeti helyszínrajz, melyen beazonosításra kerülnek a tervezett
intézkedések,
 helyszínrajz/ok,
 műszaki leírás,
 műszaki tervek,
 létesítményjegyzék,
 keresztszelvények.

4.a

4.b
5.a

5.b

6.
7.
8.
9.

Engedélyköteles tevékenység esetén engedélyezési terv, valamint
egyszerűsített tervdokumentáció, amennyiben a pályázat keretében
meghatározott intézkedések nem fedik az engedélyezési eljárásba vont
intézkedéseket. Az egyszerűsített műszaki tervdokumentáció részeként
benyújtandó
 engedélyezési eljáráshoz benyújtott átnézeti helyszínrajzon jelölése
azon intézkedéseknek, melyek a pályázat keretében megvalósításra
kerülnek, valamint – amennyiben releváns –
 szöveges ismertetése annak, hogy az engedélyezési tervben
meghatározott intézkedésekhez képest a pályázat keretében mely
intézkedések kerülnek megvalósításra
A pályázó település jelmagyarázattal, méretaránnyal és határozati számmal
ellátott Szerkezeti és Szabályozási tervének (a továbbiakban: Helyi Építési
Szabályzat - HÉSZ) részlete a beruházás területére vonatkozóan.
A HÉSZ szabályozási lapját alapul véve a tervező által jelölni szükséges a
tervezett beruházással érintett utcákat/útszakaszokat utcanévvel ellátva,
és/vagy külterületi ingatlanokat, továbbá a beruházás területén (és annak
közvetlen környezetében) elhelyezkedő forgalomvonzó létesítményeket, jól
láthatóan jelezve a fejlesztés során érintett célállomások (foglalkoztatók,
közintézmények, stb.) bejáratait
Főépítészi/jegyzői igazolás, hogy a tervezett fejlesztés hogyan illeszkedik a
szabályozási terv tartalmához
A fejlesztéssel érintett település-részen bekövetkezett káreseményeket
igazoló dokumentum/ok és/vagy jegyző által hitelesített adatlap és
mellékletei (ld. Pályázati kiírás 2. melléklete)
Tervezői nyilatkozat arról, hogy a tervezett tevékenység hogyan járul hozzá a
benyújtott (és a fotódokumentációval is alátámasztott) káresemények
csökkentéséhez, megszüntetéséhez
Részletes műszaki ütemterv
Részletes (tételes) tervezői költségbecslés.
Képviselőtestületi határozat másolata a pályázat benyújtásához való
hozzájárulásról.
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.
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x

Elektronikusan
(PDF formátum)
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x

10.

A fejlesztéssel érintett helyszínekről készített, a fejlesztés indokoltságát
alátámasztó fénykép-dokumentáció (fejlesztési helyszínenként legalább 1
db, de legfeljebb 20 db, mely képeken a helyszínek a feliratok révén
egyértelműen azonosíthatók).
Opcionális mellékletek
1. Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozat (ld. Pályázati Kiírás 1. melléklete)
2. Amennyiben a fejlesztési területen magántulajdonú ingatlanok is vannak:
 A Pályázó település polgármesterének nyilatkozata, hogy a Támogatási
Szerződés megkötéséig a tulajdonviszonyokat rendezi (kisajátítás,
szolgalmi jog bejegyzés stb.)
 szolgalmi jog bejegyzését igazoló tulajdoni lap másolat (amennyiben
releváns).
3. Amennyiben a beruházás érint állami tulajdonú ingatlanokat is:
 tulajdonosi/vagyonkezelői
hozzájárulás,
vagy
(előzetes)
elvi
hozzájárulás a tervezett intézkedéshez
4. Tervezői indoklások (keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása,
rekonstrukciója, nyílt árok burkolása, zárt csapadékvíz elvezető rendszer
létesítése, fejlesztése, külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve
építése esetén)
5. A befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulása a tervezett
fejlesztéshez
6. Települési Vízkár-elhárítási Terv
7. A tervezői költségvetést alátámasztó kivitelezői árajánlat/ok
8. Környezeti hatásvizsgálat keretében a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása
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Nyilatkozatok
Alulírott ………………………………………………………………………………., mint a pályázó ………………………………… Önkormányzata
(továbbiakban: önkormányzat) képviseletében aláírásra jogosult személy, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy













a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
az önkormányzat a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen
nem
az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített
tartozása nincs;
az önkormányzat az Áht. 48/B §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek megfelel;
az önkormányzatnak nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás
céljának megvalósulását meghiúsítja;
a pályázati kiírásban előírt saját forrás az önkormányzat rendelkezésre áll;
a Támogató által előírt biztosítéko/ka/t az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a Támogatási Szerződés
megkötéséhez. Tudomásul vesszük, hogy a biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek
megszűnéséig rendelkezésre kell állnia;
az önkormányzat megfelel az Ávr. 82. §- szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
jelen projektcélra az önkormányzat a pályázat benyújtását megelőző 5 évben az európai unió által társfinanszírozott,
illetve más hazai támogatási rendszer keretében nyújtott támogatásban nem részesült;
a tervezett fejlesztések megfelelő műszaki színvonalon történő végrehatását az önkormányzat műszaki ellenőr
alkalmazásával biztosítja, melynek költségét releváns esetben a pályázat költségvetése tartalmazza.

Hozzájárulok ahhoz, hogy
 a pályázat nyertessége esetén az általam képviselt pályázó szervezet megnevezése, a támogatás tárgya és összege, a
támogatott projekt megvalósulási helye nyilvánosságra kerüljön;
 a pályázat szabályszerűsége és a támogatás rendeltetésszerű felhasználása jogszabályban és a pályázati kiírásban
meghatározott szervek által ellenőrzésre kerüljön.

Kelt: …………………….., 2018……………

.................................................................
név/beosztás
…………………….. Önkormányzata
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