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A. támogatás célja ÉS HÁTTERE 
 

AA11..  AAllaappvveettőő  ccééll    

A régió elaprózódott településszerkezetéből adódóan jelentkeznek olyan kisléptékű 
településfejlesztési igények, amelyek nem integrált, akcióterületi megközelítést 
igényelnek, hanem a településkép vonzerejének növelése céljából lokális fejlesztésekkel 
megoldhatók. Ezek az egy-egy önkormányzati útra, közösségi térre, települési 
infrastruktúrára kiterjedő kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik a 
településkép javítását, növelik a lakosság elégedettségi szintjét és élhetővé teszik a 
közvetlen környezetet.  

AA22..  RReennddeellkkeezzééssrree  áállllóó  ffoorrrrááss    

A kiírás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a 
2011-2013. évben 2000 millió Ft. 

 

Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

AA33..  TTáámmooggaatthhaattóó  ppáállyyáázzaattookk  vváárrhhaattóó  sszzáámmaa  

A támogatott pályázatok várható száma 35 db. 

 

BB..  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRREE    
 

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 

- nem városi rangú települési önkormányzatok, (KSH 321) 

 

Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A 
Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. 
 
Figyelem, amennyiben a pályázat állami tulajdonú vagy kezelésű országos 
közúthoz csatlakozik, a pályázat előkészítésekor, a pályázat benyújtását 
megelőzően egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal. 
  
Állami tulajdonú közút, vagy országos közúthálózatba tartozó és 1, 2, 3, 4 vagy 5 
számjeggyel jelölt út területén a pályázók kizárólag az 1988. I. tv. 29.§ (11)-ben 
számukra építtetőként engedélyezett tevékenységekre pályázhatnak, az országos 
közút területén kizárólag ezen tevékenységeikre igényelhetnek támogathatást. 
 
A Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szervezetek 
konzorciumi formában sem vehetnek részt a pályázat megvalósításában, azon 
tevékenységek, amelyek a települési önkormányzatok által nem valósíthatóak 
meg, jelen felhívás keretében nem támogathatóak.  

                                          
1 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, 
amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő 
összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 
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CC..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  TTAARRTTAALLMMAA  

CC11..  TTáámmooggaatthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  kköörree  

A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet 
támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. 

 

CC..11..11  ÖÖnnáállllóóaann  ttáámmooggaatthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 

- önkormányzati tulajdonú belterületi földutak szilárdburkolatú úttá való fejlesztése, 
belterületi utak korszerűsítése, fejlesztése 

- belterületi járda, gyalogút felújítása, építése, fejlesztése (Nem támogatható előre 
gyártott járdalapok felhasználásával járda kiépítése és felújítása. Térköves és 
aszfalt járdaburkolat létesítése lehetséges.) 

- közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése 

- közösségi terek2 létrehozása, fejlesztése az alábbi épületekben3: 

 közművelődési, közösségi funkciót ellátó épület külső és belső felújítása, 
átalakítása, bővítése, fejlesztése 

CC..11..22  ÖÖnnáállllóóaann  nneemm  ttáámmooggaatthhaattóó,,  vváállaasszztthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatók az alábbi tevékenységek: 

- C.1.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó csapadékvíz 
elvezetés, út alatti, vagy ahhoz kapcsolódó közművek szükségszerű felújítása, 
fejlesztése (az elismerhető költségek maximum 30%-ig). 

- Zöldterület-építési, felújítási, átalakítási munkák (kizárólag az útfejlesztéssel vagy 
csapadékvíz elvezetéssel érintett helyrajzi számon). 

- Autóbusz fordulók, buszöblök, megállóhelyek, buszvárók, esőbeállók kiépítése, 
fejlesztése. 

- Biztonságos kerékpár parkolók, tárolók, kerékpár támaszok építése az ÚT 
2.1.203:2010 Útügyi Műszaki Előírás szerint, kizárólag a közútfejlesztés 
nyomvonala, vagy a közösségi épület mentén, vagy attól legfeljebb 100 méteren 
belül közterületen. (A kerékpár parkolók, támaszok, tárolók költségét az építési 
költségekhez szükséges számítani.) 

- Kapubehajtók kiépítése a járdákhoz, csapadékvíz elvezető rendszerekhez, valamint 
az úthálózat fejlesztéséhez kapcsolódóan támogatható. Az úthálózat fejlesztéshez 
kapcsolódóan akkor támogatható, amennyiben az útberuházással együtt a járda 
kiépítése, felújítása is megtörténik. 

- ESZA típusú tevékenységek, kizárólag a támogatott közösség terek kialakításához 
kapcsolódóan (a projekt összes elszámolható költségének maximum 10 %-a), az 
alábbiakra kiterjedően: 

 Informatikai, számítástechnikai képzés, oktatás, amennyiben a projekt 
keretében érintett közösségi tér alkalmas a szerzett tudás hasznosítására 

                                          
2 lásd fogalomjegyzék 
3 Korábban is funkcionáló épületek esetében kötelező energiamegtakarítás vállalása, minden esetben törekedni 
kell a környezettudatos épületkialakításra 
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 Új munkahely teremtéséhez szükséges államilag elismert szakképesítést 
nyújtó képzés max. 10 fő esetén, a közösségi terek4 létrehozásához, 
fejlesztéséhez kapcsolódóan. (Amennyiben a Funkcióanalízis c. 
dokumentumban a képzés igényeinek felmérése és a jövőbeli 
munkalehetőség közvetlen kapcsolata nem bemutatott, a tevékenység nem 
támogatható). 

 

CC..11..33  ÖÖnnáállllóóaann  nneemm  ttáámmooggaatthhaattóó,,  kköötteelleezzőőeenn  mmeeggvvaallóóssííttaannddóó  
tteevvéékkeennyyssééggeekk  

A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 
Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának 
megfelelően 

A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a 
közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. 

A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét 
képezik. 

 

Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának 
megfelelően 

 

Akadálymentesítés a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően 

 

Azbesztmentesítés a fejlesztés által érintett középületekben valósítandó meg, 
amennyiben releváns.  

Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázónak 
jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a 
teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. 

 

Energiahatékonysági korszerűsítés a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 
pontjának megfelelően 

CC22..  NNeemm  ttáámmooggaatthhaattóó  tteevvéékkeennyyssééggeekk  

Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek 
támogatható tevékenységnek. 

 

Nem támogatható tevékenységek különösen: 
- Új épület építése 

- Eszközbeszerzés 

- Járműbeszerzés (iskolabusz, személygépkocsi, hulladékszállító jármű stb.). 

- Lakáscélú épületek építése, felújítása, bővítése, lakáscélú épületekkel kapcsolatos 
akadálymentesítés. 

- Zöldfelület-fejlesztés (kivéve a C1.2. fejezetben felsorolt esetekben) 

                                          
4 lásd fogalomjegyzék 
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- Állami tulajdonban lévő országos közutak vagy az országos közúthálózat részét 
képező 1, 2, 3, 4 vagy 5 számjegyű közutak felújítása, fejlesztése, átépítése 

- Szálláshelyfejlesztés 
- Kegyeleti helyek infrastruktúrájának fejlesztése. 
- ESZA típusú tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
- Játszótér-fejlesztés 

 
Nem támogathatóak az Észak-magyarországi Regionális Operatív Program más prioritása 
által támogatott intézményekre irányuló fejlesztések, nevezetesen: 

• Közoktatási intézmény, egészségügyi és szociális alapinfrastruktúra kiépítése, 
fejlesztése, felújítása. 
• A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások. 

Amennyiben a projekt keretében fejlesztendő ingatlanban a fentiek szerinti, más prioritás 
által támogatott intézmény is működik, abban az esetben az igényelhető támogatás a C6 
pontban meghatározott arányosítási módszertan alkalmazásával állapítható meg. Az 
arányosításra vonatkozó számítást a pályázati dokumentációnak kell tartalmaznia. 

CC33..  EEllsszzáámmoollhhaattóó  kkööllttssééggeekk    

Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a kiírás keretében elszámolható 
költségek típusai. A pályázatok tervezése során kizárólag a jelen dokumentumban 
meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. 

Az egyes költségtípusokra, valamint az elszámolhatóságukra vonatkozó általános 
szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. 

 

C3.1. Elszámolható költségek típusai 
 
Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el: 
 
I. Előkészítési költségek 
 
1. Projekt-előkészítés költségei  
 
II. Megvalósítási költségek 
 
1. Projektmenedzsment költségek 
2. Szolgáltatások igénybevételének költségén belül kizárólag az alábbi költségek 

számolhatók el: 
• műszaki ellenőrzés díja 
• a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak 

(pl.használatbavételi engedélyezési eljárás díja 
• Képzési szolgáltatás igénybevételének költségei az Általános Pályázati Útmutató 

C2.3. pontja szerint 
• Nyilvánosság biztosításának költségei (kizárólag a kötelezően ellátandó 

tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó 
költségek) 

• Kötelezően elvégzendő projektszintű külön könyvvizsgálat díja 
3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek 
4. Áfa, valamint más adók és közterhek 
 
 
C3.2 Nem elszámolható költségek 
 
Jelen kiírás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt 
költségtípus. 


