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A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a

Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati

Felhívásokhoz– 2011-01. számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban:

Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt

tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében

eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános

előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen

dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati
Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(továbbiakban:  NFÜ)  a  változtatás  jogát  fenntartja,  ezért  kérjük,  hogy  kövessék
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figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A beadás
előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak
megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén
a pályázat elutasításra kerülhet.
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AA.. TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS CCÉÉLLJJAA ÉÉSS HHÁÁTTTTEERREE

AA11.. AAllaappvveettőő ccééll

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának
javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni
vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések
esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a
belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése
és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros
hatásaitól.  A  kiírás  közvetett  célja  a  települési  önkormányzatok  és  a  vízügyi  szakmai
szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elősegítése.

A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak,
mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése,
fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

AA22.. RReennddeellkkeezzééssrree áállllóó ffoorrrrááss

A kiírás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg 2011-13. évben: 4,5 mrd 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: 50 db.

BB.. PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK KKÖÖRREE

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

- Helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. törvény 1.  § (1) bekezdése szerinti
települési önkormányzatok, (KSH 321, 322)

Önkormányzati társulások esetén a pályázat benyújtója:
- Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás

(KSH 327, 328);
- Többcélú kistérségi társulás esetén maga a társulás (KSH 326);
- Az  1997.  évi  CXXXV.  tv.  8.  §-a  alapján  létrejött,  nem  jogi  személyiségű társulás

esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat
(gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű
társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a
pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321, 322);

- Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
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Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként az alábbi szervezetek pályázhatnak,
tevékenységeik vonatkozásában 100%-os támogatási intenzitással:

- Magyar Közút Nzrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Jelen konstrukció keretében egy pályázó szervezetnek, egy régióban csak egy pályázata
részesülhet támogatásban. A területileg illetékes KÖVIZIG-ek,  a Magyar Közút Nzrt.  és a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. konzorciumi tagként egynél több pályázatban is részt
vehetnek, támogatást szerezhetnek.

Figyelem! Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a
pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói /
kedvezményezetti kör meghatározása érdekében. Amennyiben a KKK azt előírja,
konzorciumi partnerként kell bevonni az országos közutak jogszabályban
meghatározott építtetőit (Magyar Közút NZrt. vagy Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.), melyhez további iránymutatás a KKK által elkészített, NFÜ honlapján
elérhető „PÁLYÁZATI SEGÉDLET az EU támogatás felhasználásával megvalósuló,
önkormányzati szerepvállalással megvalósítani tervezett projektek pályázatának
benyújtásához” c. segédletben található. http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

Amennyiben  szükséges,  a  Magyar  Közút  NZrt  és  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő Zrt.
konzorciumba történő bevonása, a konzorciumi megállapodás megkötése elegendő a
támogatási szerződés megkötéséhez, de a vagyonkezelő hozzájáruló nyilatkozatának a
pályázathoz történő benyújtása kötelező a Pályázati Útmutatóban foglaltak szerint.

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:

I. Települési önkormányzati feladatkörhöz kapcsolódó tevékenységek:

Jelen konstrukció kizárólag a vízkárokkal (ár- bel- és csapadékvíz elöntéssel)
sújtott települések belterületének védelmét szolgáló, az 1-4 pontban felsorolt
bel- és külterületi művek rekonstrukcióját és fejlesztését támogatja.

1. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója

- Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, a belterület védelme
szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak,
átemelők felújítása, kiépítése.

- 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 különösen indokolt
esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése.
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2.Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója

- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő
biztonságú szakaszok megerősítése.

- Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.

- Keresztező műtárgyak átépítése, rekonstrukciója.

3. Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései
(belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről  elvezetett
csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)

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

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

- Nem önkormányzati tulajdonban lévő belterületet veszélyeztető vízfolyásokon a
pályázó önkormányzat által megvalósítható felújítás és/vagy fejlesztési munkák.

4. Vízkár elhárítási célú tározók – árvízi tározók fejlesztése, rekonstrukciója
(A pontos fogalom-magyarázatot lásd az F3 fogalomjegyzék pontban.)

- Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések,
műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, megkerülő
csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a
szükséges létesítmények kiépítése.

-
II. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok feladatköréhez kapcsolódó

tevékenységek

Kizárólag olyan projektek támogathatók, melyek hozzájárulnak jelen útmutató
E.3. pontjában meghatározott kulcsindikátorok teljesüléséhez, azaz a projekt
vízfolyásrendezést is tartalmaz és hozzájárul a lakosság ár- és csapadékvíz károk
elleni védelméhez.

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

· Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó, vésztározó építése, felújítása
(töltések, műtárgyak, csatornák építése, hullámtérbővítés, birtokrendezés,
partrendezés, támfalak felújítása, megkerülő csatorna),

· Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás,
vízátvezetés, meder- és műtárgy-felújítás, meder- és területi tározás,
belvízrendszer-, szivattyútelepek és felépítményeik felújítása, mederkotrás,
szennyezőanyag csökkentés, part rehabilitáció, depónia vagy töltésépítés,
vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés, vízleadó
útvonal kiépítése, leeresztő és beeresztő műtárgyak építése, vízszintszabályozó
és vízkormányzó műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése).

· Vízfolyások vízkár elhárítási fejlesztései,
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· A fenntartható folyóhasználat  módjának a megvalósítása,  különös tekintettel  a
természetvédelmi szempontokra (pl. vízrendszerek komplex rehabilitációja,
mederkotrás, hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező-, be- és leeresztő
műtárgyak építése és felújítása, hallépcső építése, partbiztosítás, partrendezés,
vízpótlás),

Valamint a fenti tevékenységek kombinációi.

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

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

- Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok,
engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése).

- Projektmenedzsment szervezet működése (belső, külső illetve vegyes
struktúrában)

- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül
szükséges és indokolt beruházások megvalósítása.

- Csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás
során  sérült  közúthálózati  sáv,  járda,  kapubejáró,  parkoló  felület  eredetivel
azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása. Teljes
forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nzrt. által
kiadott,  a  projekt  által  érintett  útszakaszra  vonatkozó  kötelezés  alapján
lehetséges.

- A vizek mennyiségi- és minőségi paramétereinek vizsgálatát szolgáló monitoring
rendszerek kiépítése, korszerűsítése.

- Szennyező források kizárása (szűrőmezők és hordalékfogók létesítése).

- Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a C1.1. I 2.,
„Árvízvédelmi töltések lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt
tevékenységekhez kapcsolódva.

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:

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
Tájékoztatás és 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.  Felhívjuk  a  Pályázók  figyelmét,  hogy  jelen  kiírás  keretében  a
Nyilvánosság biztosítása költségek között kizárólag az adott kommunikációs
csomagra vonatkozó kötelezően előírt tevékenységek támogathatók.
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- Projektszintű könyvvizsgálat
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:
- Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen

tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei. (A pontos
fogalom-magyarázatot lásd az F3 fogalomjegyzék pontban.)

- Rekreációs, településszépészeti vagy gazdasági, természetvédelmi hasznosítást
célzó fejlesztés.

- Szétválasztott csatornarendszer esetében a szennyvíz-elvezető rendszer építése,
bővítése, felújítása.

- Közúthálózat,  járda,  kapubejárók,  parkoló  felületek  átfogó  felújítása  (kivéve  ha  a
projektgazda rendelkezik C.1.2. pontban megfogalmazott, a Magyar Közút által
kiadott,  a  projekt  által  érintett  útszakaszra  vonatkozó  kötelezéssel),  burkolat
megerősítése, kivéve a csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül
érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak, járda szakasznak,
kapubejáróknak, parkoló felületnek az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi
paraméterekkel történő helyreállítása, amennyiben a vízrendezési szakmai indokok
alapján kifogásolhatók.

- Olyan kapacitások kiépítése, amelyek elő közművesítésnek minősülnek (p.: új
lakóövezetek és parcellák kialakítása, új belterületivé nyilvánított területek, stb.) , a
jelenlegi beépítettséghez viszonyítottan későbbi kihasználása a megvalósíthatósági
tanulmányban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában a megvalósíthatósági
tanulmánynak vagy az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása,

- Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója illetve építése csak abban az esetben
támogatható,  ha  az  a  belterület  védelme  szempontjából  indokolt  és
elengedhetetlen, továbbá az adott csatornaszakasz fejlesztésére az ÚMVP-ből
támogatást nem igényel. Ezen indokokat és tényeket a megvalósíthatósági
tanulmányban, valamint a létesítési engedélyes tervdokumentáció műszaki
leírásában részletesen be kell mutatni!

- Nem  támogatható  a  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 megvalósíthatósági
tanulmány alapján nem szükségesek a vizek biztonságos elvezetéséhez.

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.



9

CC33..11.. EEllsszzáámmoollhhaattóó kkööllttssééggeekk ttííppuussaaii

Jelen kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

I. Előkészítési költségek

1. Projekt-előkészítés költségei

- Kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének és átdolgozásának
költségei (mint pl.: megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat);

- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek (pl. vízjogi létesítési-,
kiviteli-, tender-tervdokumentáció) és ezek hatósági díja (ideértve a művelési
ág  váltás,  művelési  ágból  való  kivétel  költségét,  továbbá  a  szükséges
átdolgozások költségét is)

- Terület-előkészítéshez szükséges előzetes felmérő munkálatok költsége;

- Közbeszerzési eljárások költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is);

- A fejlesztéssel érintett ingatlanok Pályázati Útmutató szerinti tulajdoni lapja
kikérésének költsége egy alkalommal.

2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése

- A fejlesztés megvalósításához elengedhetetlenül szükséges terület- és
ingatlanvásárlás költségei, felszín alatti nyomvonalas létesítmények (pl. zárt
csatorna) esetén csak a szolgalmi jog alapításának költségei;

- Az ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzésével
kapcsolatos költségek (ideértve az ügyvédi díjakat, az értékbecslés költségét, a
kisajátítási, kártalanítási költségeket, tulajdoni lapon történő bejegyzés
költségét is).

II. Megvalósítási költségek

1. Projektmenedzsment költségek
A Projektmenedzsment költségek a Pályázati Útmutató C.2.3.II.1. pontjában leírtak
szerint számolhatók el.

2. Szolgáltatások igénybevételének költsége
A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el:

- A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételének költségei:
·  Az előkészítési költségek részét nem képező mérnöki szolgáltatások,
műszaki ellenőr, laborvizsgálat, szakmai szakértői szolgáltatások;

- A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei:
· Jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek;
· Nyilvánosság biztosításának költségei (ideértve a kötelezően ellátandó

tevékenységek között felsorolt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó
költségeket is);

· Kötelezően elvégzendő projektszintű külön könyvvizsgálat díja (amennyiben
releváns a Pályázati Útmutató c. dokumentum C.1.2. pontja szerint).

3. Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek

- Komplex terület-előkészítés: megelőző mentő régészeti feltárás, falkutatás,
egyéb örökségvédelmi előkészítési tevékenység, tényfeltárás, környezeti
kármentesítés, lőszermentesítés;
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- A projekt keretében létrehozandó létesítmények megközelítéséhez
elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások költségei;

- Keresztező közmű-kiváltások költségei;

- A csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, minőségi
paramétereiben megromlott közúthálózati sávnak, járda szakasznak,
kapubejáróknak és parkoló felületnek az eredetivel azonos minőségben történő
helyreállításának költségei. Teljes forgalmi sáv felújításához kapcsolódó
költségek kizárólag nagyon indokolt esetben, a Magyar Közút NZrt. által kiadott,
a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján számolhatók el;

- A C.1.1 – C.1.2 pontokban felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódó
építési és vízépítési munkák költségei.

4. Eszközbeszerzések költségei
Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz
leltárában,  és  szükséges  a  projekt  működtetéséhez,  továbbá  a  támogatandó  eszköz
beszerzése önálló szerződés keretében, és nem valamely építési szerződéshez
kapcsolódóan történik.

- A projekt szakmai megvalósításához elengedhetetlenül szükséges
eszközbeszerzések:
· Belvíz és csapadékvíz elvezetéséhez és átemeléséhez, a vizek

szennyezésének megelőzéséhez szükséges műszaki eszközök (pl. szivattyúk,
uszadék-fogók, stb.) beszerzése;

· Szivattyútelepek vezérlésének automatizálásához kapcsolódó rendszerek
beszerzése;

· A mederben mozgó vizek mennyiségi és minőségi változásainak észleléséhez
szükséges eszközök beszerzése. (amennyiben a fentiek alapján vízminőségi
mérőműszerek kerülnek beszerzésre, illetve monitoring hálózat kiépítésére
kerül sor, annak szakmai indoklását a pályázatnak tartalmaznia kell a
következők megadásával: mérni kívánt paraméterek, a mérések helye,
gyakorisága, a mért adatok felhasználása, a projekt befejezése utáni mérési
tevékenység sorsa, a mérések illeszkedése a hivatalos monitoring-
rendszerbe, az adatgazda személye).

5. ÁFA, valamint más adók és közterhek
Az  ÁFA,  valamint  más  adók  és  közterhek  költségei  a  Pályázati  Útmutató  C.2.3.  II.  7.
pontja szerint számolhatók el.
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CC33..22 AA pprroojjeekktt kkööllttssééggvveettééss bbeellssőő kkoorrllááttaaii

Jelen kiírás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső
korlátok kerülnek érvényesítésre:

Költségtípus

A projekt
elszámolható

költségei
arányában
számított

maximális %-os
korlát

Maximális
elszámolható
mérték (MFt)

1. Projekt-előkészítés költsége összesen 8 % -

Megvalósíthatósági tanulmány készítés
költsége

2 % Max. 1,5 millió Ft

Tervezés (környezeti hatástanulmány,
előzetes környezetvédelmi vizsgálati
dokumentáció, engedélyes és kiviteli
tervek költségei stb.)

5 % -
Projekt előkészítési
költségek közül:

Közbeszerzés költsége 2 % max. 5 millió Ft

I.
 E

lő
k
é
sz

ít
é
si

 K
ö
lt

sé
g
e
k

2. Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű
jog megszerzése

Alapesetben 10%

Kizárólag tározó-
építéshez kapcsolód-
va, indokolt és
alátámasztott eset-
ben: 20%

-

1. Projekt menedzsment költségek 2 % max. 4 millió Ft

Építési műszaki ellenőr költsége 2 % max. 6 millió Ft

Jogi szolgáltatások igénybevételének
költsége

0,5 % -

Nyilvánosság biztosításának költsége

(Az ÚSZT Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei alapján)

0,5 % - I. csomag
esetén: max. 2
millió Ft

- II. és III.
csomag esetén:
max. 1 millió Ft

2. A projekt
megvalósításával
kapcsolatban
felmerülő
szolgáltatások
költsége

Könyvvizsgálat költsége 0,5 % -

A fejlesztés megvalósítása
következtében minőségi
paramétereiben megromlott, a
fejlesztés által közvetlenül érintett
közúthálózati sávnak az eredetivel
azonos minőségben történő
helyreállításának költségei

8% -

A támogatásból létrehozandó
létesítmények megközelítéséhez
elengedhetetlenül szükséges és
indokolt beruházások költségei

5% -

Komplex terület-előkészítés költségei 10 % -

Keresztező közmű kiváltások költségei 10 % -

II
. 

M
e
g

v
a
ló

sí
tá

si
 k

ö
lt

sé
g
e
k

3. Építés és
átalakítás
költségei

Töltéskorona burkolat építése
kőzúzalékos kivitelben.

8 %
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4. Eszközbeszerzés költségei 5% -

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

CC44.. FFeennnnttaarrttáássii kköötteelleezzeettttssééggeekkrree vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss eellőőíírráássookk

A fenntartási és egyéb kötelezettségekre a Pályázati Útmutató c. dokumentum C5
pontjában foglaltak vonatkoznak.

CC55.. AA pprroojjeekktt ttaarrttaallmmáárraa vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss eellőőíírráássookk

CC55..11.. AA ffeejjlleesszzttéésssseell éérriinntteetttt iinnggaattllaannrraa vvoonnaattkkoozzóó ffeellttéétteelleekk::

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató c.
dokumentum C7. pontjában foglaltak az irányadóak.

CC55..22.. EEggyyéébb ssppeecciiáálliiss ffeellttéétteelleekk

a) Egyéb kötelező feltételek

· A belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztését célzó projektek esetén a
megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni, hogy a település rendezési terve
a beépítésre szánt területek esetében figyelembe veszi a terület vízkár-
veszélyeztetettségét, és nagymértékű veszélyeztetettség esetén beépítésre ilyen
területet nem jelölt ki.

· Jelen konstrukció keretében egy pályázó szervezetnek egy régióban csak egy
pályázata részesülhet támogatásban. A területileg illetékes KÖVIZIG-ek; a Magyar
Közút Nzrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt konzorciumi tagként egynél
több pályázat keretében is részesülhetnek támogatásban.

· Jelen kiírás keretében csak azon fejlesztési elemek kaphatnak támogatást, amelyek
az ÚMVP és a KEOP keretében vízrendezési céllal nem részesültek támogatásban.

· Amennyiben a projekt vízelvezetési fejlesztéseket is tartalmaz: csak olyan
projektek támogathatók, amelyek igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként
elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és annak elvezetése végső befogadóba
káresemény-mentesen biztosított, azaz a vízrendszeren az elvezetés megoldott,
vagy az bármilyen forrásból megoldott lesz a projekt lezárásának időpontjáig. A
pályázathoz csatolni kell a befogadó vízfolyás tulajdonosának, vagy kezelőjének
írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez.

· Belvízelvezetést  célzó  pályázat  esetén  csak  olyan  projektek  támogathatóak,
amelyek műszakilag/rendszerszempontból illeszkednek a belvízi rendszerek és
öblözetek belvízvédelmi rendszerébe és az illeszkedés a megvalósíthatósági
tanulmány  5.1.  pontjában  megfelelően  bemutatásra  és  igazolásra  kerül.  A
fejlesztések a főbefogadótól haladnak a belterület felé, mert csak így biztosítható a
létrejövő kapacitások üzembe helyezése.

· Jelen pályázati kiírásban a vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó projektek
támogathatók a  72/1996  (V.  22.)  Kormányrendelet  előírásai  szerint  (a  vízjogi
létesítési engedélykérelem alapján az engedélyezési folyamatnak legkésőbb a
pályázat benyújtásakor kell megkezdődnie), valamint, amennyiben az érintett
vízfolyás, vízelvezető mű, árvízvédelmi műtárgy a pályázat benyújtásakor érvényes
vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik és a tervezett beruházás ár- és
belvízvédelmi szempontból indokolt, úgy a vízjogi üzemeltetési engedély
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szerinti eredeti állapot helyreállítása is támogatható. Ebben az esetben
mellékletként kérjük a vízjogi üzemeltetési engedély benyújtását.

b.) Szakmai elvárások:

· A fejlesztéseknek illeszkedniük kell a vízgyűjtő gazdálkodási tervekhez. Az
illeszkedést a helyzetelemzés feltárásakor kell bemutatni a megvalósíthatósági
tanulmányban. (www.vizeink.hu).

· A helyi adottságok, domborzati viszonyok, a talajvíz és talajadottságok
következtében körültekintő, a vízgyűjtő szemlélet érvényesítését szem előtt tartó
előkészítő tervezés megvalósítása érdekében a települési önkormányzatok
vízvédelmi fejlesztései esetén a projektek műszaki tartalmának engedélyezési
eljárását megelőzően meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai
Bizottságának szakvéleményét, mely alapján az ott megfogalmazott szakmai
javaslatok figyelembevétele szükséges az engedélyes tervdokumentáció
véglegesítéséhez. A vízügyi szakvélemény másolata a pályázat mellékletét képezi.

· A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok önálló projektjei,
valamint azon projektek esetében, ahol a területileg illetékes környezetvédelmi
és vízügyi igazgatóság konzorciumi  partnerként  vesz  részt,  az  illetékes
szakminisztérium szakvéleményét kell csatolni.

· A települési önkormányzatok belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának
tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő méretre történő kiépítését
azzal, hogy a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvíz elvezető rendszer
terhelésének csökkentésére kell törekedni a településrendezési eszközök, helyi
jogszabályalkotás útján. (Pl. zöldfelületek növelése, háztetőkről összegyűjtött tiszta
csapadékvizek tárolása és hasznosítása, burkolatlan vízelvezető árkok fásítása, a
lefolyási viszonyoknak megfelelő területhasználat ösztönzése, gyepesítés,
szintvonalas művelés, stb.)

· A vízrendezési fejlesztés műszaki megvalósítása során törekedni kell az  építési
költségek lehető legrészletesebb tervezésére, a felmerülő mennyiségek, valamint
díjtételek pontos meghatározására. Ennek érdekében az MVH Építési
Normagyűjteményében meghatározott kódszámok feltüntetésével kérjük  a
tervezői költségbecslést benyújtani. Ha a Normagyűjtemény egy adott tételt nem
tartalmaz,  vagy  egyes  megadott  tételeket  módosítani  kell,  úgy  a  „K”  különleges,
illetve az „M” módosított tételekkel van lehetőség korrigálásra. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy a pályázatok elbírálása során az aktuális referencia árak
összességükben a szokásos piaci árakkal való összehasonlítás alapját jelentik, ezért
az esetleges eltéréseket megfelelő indoklással javasolt alátámasztani.

· A projekt indokoltságának és szükségességének alátámasztása érdekében a
megvalósíthatósági tanulmány 3.2 fejezetében be kell mutatni a fejlesztés által
érintett területen (településen vagy településrészen) bekövetkezett, csapadék-, bel-
, vagy árvízzel összefüggő káreseményeket. Az MT mellékleteként nem kötelező, de
javasolt benyújtani a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentációinak
másolatát,  a káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a beruházás
keretében  védendő értékek  és  a  projekt  összköltségének  arányáról,  valamint  az
elrendelt védelmi készültségekről nyújtanak további információkat.

http://www.vizeink.hu/
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CC66.. SSppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

CC66..11.. AA ppáállyyáázzóó sszzeemmééllyyéérree vvoonnaattoozzóó ssppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c.
dokumentum F1 pontjában foglaltakon túlmenően az alábbi kizáró okok érvényesek:
Nem nyújthat be projektjavaslatot az a pályázó, aki a KEOP 2.1.2. konstrukció keretében
ugyanazon fejlesztési célra már támogatást kapott.

CC66..22.. AA pprroojjeekkttrree vvoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss kkiizzáárróó ookkookk

A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató c. dokumentum
F2 pontjában foglaltak érvényesek.

DD.. PPÉÉNNZZÜÜGGYYII FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK

DD11.. TTáámmooggaattááss ffoorrmmáájjaa

A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

DD22.. TTáámmooggaattááss mméérrttéékkee

Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90 -95 vagy 100 %-
a, az alábbiak szerint:

- a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról
szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő
kistérségek települései vonatkozásában a települési önkormányzatok,
társulások esetén maximum 95%

- minden egyéb település esetén maximum 90%
- területileg illetékes KÖVIZIG-ek, NIF Zrt., Magyar Közút NZrt. esetén

maximum 100%.

DD33.. TTáámmooggaattááss öösssszzeeggee

OP Minimum (M Ft) Maximum (M Ft)

KÖVIZIG-ek önálló projektjei,
valamint  a  KÖVIZIG-ek  és
települési önkormányzatok által
konzorciumi formában megva-
lósuló komplex projektek esetén

50 600DDOP

Minden egyéb esetben 10 400
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DD44.. AAzz öönneerrőő mméérrttéékkee

Az önrész biztosításával és összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati
Útmutató c. dokumentum D1 pontja tartalmazza.

Jelen kiírás keretében, a települési önkormányzatok által megvalósítandó projektekhez
alapesetben minimálisan az elszámolható költség 10 %-ának, a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő
kistérségek esetében 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

OP Mérték (%)

A 240/2006. (XI. 30.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó
települések, valamint a 311/2007.
(XI.  17.)  Korm. rendelet  2.  számú
mellékletében szereplő kistérségek
települései vonatkozásában a
települési önkormányzatok
(társulás és konzorcium esetén is)

5 %

Minden egyéb település esetén 10 %

Dél-Dunántúli Operatív
Program

Területileg illetékes KÖVIZIG-ek,
NIF Zrt., Magyar Közút Zrt.

0 %

DD55.. EEllőőlleegg mméérrttéékkee

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg
mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Az előlegigényléssel kapcsolatos általános előírásokat a Pályázati Útmutató c. dokumentum
D2. pontja tartalmazza.

EE KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK

A feltételnek való megfelelés ellenőrzése az alábbi kritériumok alapján történik.

EE11.. AA ppáállyyáázzaatt nneemm hhiiáánnyyppóóttoollhhaattóó bbeeffooggaaddáássii ééss jjooggoossuullttssáággii
kkrriittéérriiuummaaii

Szempont A pályázó megfelel a
kritériumnak

A pályázó nem felel
meg a kritériumnak

1.

A pályázat a benyújtási határidőn
belül került benyújtásra.
Benyújtásnak a pályázatot
tartalmazó postai küldeményen,
szereplő postai bélyegző dátuma
tekintendő, mely nem lehet későbbi
a benyújtási határidőnél.
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2.

Az igényelt támogatás összege nem
haladja meg a maximálisan
igényelhető támogatási összeget, és
eléri a minimálisan igényelhető
támogatást, és az igényelt
támogatási arány nem haladja meg
a kiírásban megjelölt maximális
támogatási intenzitást.

3.
A támogatást igénylő a jelen
pályázati felhívásban meghatározott
lehetséges pályázói körbe tartozik.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat
hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

Ha a projektjavaslat megfelel a fenti kritériumoknak, a közreműködő szervezet azt
befogadja, és az NFÜ által meghatározott módon tartalmilag értékeli.
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EE..22.. TTáámmooggaatthhaattóóssáággii kkrriittéérriiuummookk:

Ha a benyújtott pályázat nem felel meg az alábbi (teljességi, tartalmi – szakmai
megfelelőségi, pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok) feltételeknek,
megfelelő, de legalább 5, legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – az összes
hiány, vagy hiba egyidejű megjelölése mellett – a KSZ felszólítja a pályázót a
pályázat kijavítására. Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a pályázót. Ha a
pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, úgy a hibás, hiányos
pályázatot a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

A pályázónak a jelen pontban szereplő kritériumoknak a pályázat benyújtásakor
kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerit hiánypótlás során is teljesíthet.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásban előírt
módosításoktól eltérő módosítás, valamint a pályázat tartalmi elemeinek változtatása nem
lehetséges. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a hiánypótlást követően a projekt
támogathatóságának megítéléséhez szükséges információk nem állnak teljes körűen
rendelkezésre, a projektet a Döntés-előkészítő bizottság elutasításra javasolhatja!

E.2.1. Teljességi kritériumok

Szempont Igazolás módja

1. A pályázat a pályázati felhívásban meghatározott
példányszámban került benyújtásra.

Pályázati csomag

2.
A közzétett kitöltő programmal készült projekt adatlap a
kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra
került.

Pályázati csomag

3.
A  papír  alapon  benyújtott  projekt  adatlap  az  arra
jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került.
(adatlap és nyilatkozatai)

Pályázati csomag

4. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap

5.

A  pályázat  összefűzött  (pl.  dossziéban  lefűzött,
spirálozott), oldalszám hivatkozásokkal ellátott
tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással,
minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal
ellátott  formában  került  benyújtásra  (kivéve  a  külön
mellékletet képező műszaki dokumentációkat).

Pályázati csomag

6. Az adatlapot sem tartalmában, sem alakjában nem
változtatták meg.

Projekt adatlap

7. Az eredeti és a másolati példány mindenben megegyezik Projekt adatlap

8.
A papír alapon és a digitálisan (Xzip) formátumban)
benyújtott pályázati dokumentáció mindenben
megegyezik.

Projekt adatlap

9. A Projekt adatlap valamennyi rovata ki van töltve és
minden kérdésére hiánytalanul választ ad.

Projekt adatlap
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10. A  pályázatban  szereplő, az igényelt támogatásra
vonatkozó táblázatok adatai egyezőek Projekt adatlap

11.

A  pályázó,  és  a  projekt  nem  tartozik  a Pályázati
Útmutató c. dokumentum F1. és F2. pontjában, valamint
a jelen Pályázati Felhívás C6. pontjában meghatározott
kizáró okok alá.

Projekt adatlap

12.
A pályázó vállalja a Pályázati Útmutató F3. pontjában
meghatározott általános, valamint jelen Felhívás C.5.
pontjában meghatározott egyéb speciális feltételeket.

Projekt adatlap

13.

A pályázó a pályázat befogadásának feltételeként
meghatározott valamennyi nyilatkozatot megfelelően
megtette, az abban foglaltakat vállalta. Konzorciumok
esetén a releváns nyilatkozatokat valamennyi
konzorciumi tag megfelelően megtette.

Projekt adatlap

14. A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt
alaki-formai követelményeknek.

Projekt csomag

15.
Elszámolható költségek
köre

A költség-alátámasztó
dokumentumok az előírt
alaki-formai
követelményeknek
megfelelnek. A költségek
alátámasztása elsődlegesen a
Pályázati Útmutató c.
dokumentum C2.2.
pontjának,  valamint  az  1.
számú mellékletében
előírtaknak megfelelően, a
jelen Felhívás mellékletét
képező részletes
költségvetési táblázat
megfelelő kitöltésével és
benyújtásával történik.
Amennyiben a költségvetést
tartalmazó táblázaton kívül
egyéb költség alátámasztó
dokumentum is benyújtandó,
az egyértelműen
megfeleltethető a
költségvetés egyes
tételeinek. Adott költségtételt
alátámasztó
dokumentumokban
feltüntetett összeg
megegyezik a tervezett
költségtétel összegével, vagy
annál magasabb.
(Amennyiben a hiánypótlást
követően a pályázó/pályázat
ezen kritériumnak nem felel
meg,  úgy  a Pályázati
Útmutató G1. pontjában
foglaltaknak megfelelően
költségcsökkentés történik.)

Projekt adatlap, költség-
alátámasztás
dokumentumai



19

16.
A megvalósítás helyszíne, fejlesztéssel érintett ingatlan
tulajdoni viszonyai megfelelnek a Pályázati Útmutató c.
dokumentum C7 pontjában,

Pályázati csomag

17.
A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában
(Esélyegyenlőség érvényesítése) legalább két
szempontot megjelölt.

Projekt adatlap

18.

A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában
(Környezeti fenntarthatóság érvényesítése) legalább
egy-egy vállalást tett kategóriánként a választható
szempontok közül.

Projekt adatlap

19.
A Pályázó a Projekt adatlap vonatkozó pontjában a
pályázati útmutatóban meghatározott kulcsindikátorokat
reális bázis- és célérték meghatározásával megadta.

Projekt adatlap

20.14.
A projekt maximum 24 hónap alatt  megvalósul  és  a
projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat
benyújtásának időpontja.

Projekt adatlap

E.2.2. Tartalmi értékelés

Tartalmi-szakmai megfelelőségi szempontok
A tartalmi értékelés a tartalmi szakmai megfelelőségi szempontok esetében igen/nem/
részben válasszal történik, amelyet „nem”, vagy „részben” válasz esetén a szakmai
értékelőnek részletes indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra
vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e,
vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a
projektgazdának.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a pályázat tartalmi elemeinek módosítására nincs
lehetőség.

Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza
alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az az adott
szempontra vonatkozóan nemleges / részben értékelést von maga után.

Amennyiben a 1., 2., 3., és a 10., 11., 12. pontokban az értékelés „nem”, a
szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti
elutasításra a pályázatot.

Amennyiben a pályázat elszámolható költségekre vonatkozó költségvetése nem
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, vagy nem elszámolható költségeket
tartalmaz (5., 6., 7., 8., 9.), úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai
értékelés során csökkenésre kerül.
Amennyiben a 4., 11., 12. szempont esetében az értékelés „nem, részben vagy
nem releváns” valamint a 13. szempont esetében „nem”, úgy támogatás esetén a
Döntés Előkészítő Bizottság a Támogatási Szerződés megkötéséhez feltételt
fogalmazhat meg.

Szempont Értékelési szempont

I. Tartalmi- szakmai megfelelőségi kritériumok

1. A projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához. Igen/nem

2.
A hiánypótlást követően a projekt támogathatóságának
megítéléséhez szükséges információk teljes körűen
rendelkezésre állnak

Igen/nem

3. A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható Igen/nem
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tevékenységet.

4.
A projektgazda a jelen Felhívásban és a Pályázati Útmutató
c. dokumentumban meghatározott kötelező
tevékenységeket és beszerzéseket megvalósítja

Igen/Nem

5.

A projekt csak a jelen Felhívás C1. pontjában meghatározott
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást valamint
a projektjavaslat tartalma megfelel az ott foglalt
kritériumoknak.

Igen/nem

6. A projekt költségvetés számszakilag hibátlan. Igen/nem

7.
A projekt javaslat minden elszámolni kívánt költsége
besorolható a jelen Felhívás C3. pontjában meghatározott
elszámolható költségek körébe.

Igen/nem

8.
A pályázati felhívásban előírt, a költségvetésre vonatkozó
belső arányokat betartották. Igen/nem

9.
A költségvetés a hiánypótlást követően összhangban van a
költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. A
költségvetés alátámasztása teljes körű.

Igen/nem

10.
A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA
státuszának megfelelően készült. Igen/nem

11.
A pályázó szervezet működési és irányítási struktúrája és a
projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek
az MT útmutatóban foglaltaknak.

Igen/Nem/Részben

12.

Kizárólag települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások esetén: A pályázatban szereplő műszaki
tartalom a Területileg illetékes Vízgazdálkodási Tanács eseti
Szakmai Bizottsága által kiadott szakvéleményével
összhangban készült, azaz a szakvéleményben felsorolt
javaslatokat a tervben érvényesítették.

Igen/Nem/Részben/Nem
releváns

13.
A számszerűsíthető eredmények meghatározása pontos és
összhangban van a fejlesztés műszaki tartalmával Igen/Nem

Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok

Amennyiben  a  pontozásos  értékelési  során  a  projekt  javaslat  nem  éri  el  a  60  szakmai
pontszámot, a projektjavaslat támogatásra nem javasolható.

II. Többfokú skálán értékelt szakmai kritériumok

1. A pályázó környezetének értékelése 10

2. A projekt céljának, indokoltságának értékelése 20

3. A projekt szakmai és műszaki értékelése 34

4. A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése 24

5. A projektterv értékelése 12

Elérhető szakmai pontszám 100

Ssz. Tartalmi értékelés szempontjai
Részletes értékelési

szempontok

Pontszám/

értékelési
szempont

Adható
pontszám

Adatlap/M
T

1) A pályázó környezetének értékelése 10

1.
A pályázó település, a fejlesztés által érintett
terület általános bemutatása

A környezetállapotot, valamint az egyes fejlesztési
1 MT 2.
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változatok környezetfejlesztési szakmai
megalapozottságát az alábbi tájalkotó tényezőkön
keresztül kell bemutatni:

(1) vízrajz (felszíni és felszín alatti vízbázisok,
vízháztartási viszonyok) (2) geomorfológia, geológiai,
hidrogeológia (3) éghajlat (csapadékok), (4) ökológiai
viszonyok (NATURA 2000, védett természeti területek,
védett fajok), (5) Demográfiai helyzet, társadalmi
jellemzők.

2.

A projekt műszaki tartalmának illeszkedése a
területi adottságokhoz:

- a projekt illeszkedik a területi vízgyűjtő-
gazdálkodási tervhez

- a vízgyűjtő szemlélet érvényesül, a megvalósítás
ütemezése során, a bel- és külterületi vízelvezetések
összhangja megvalósul

3 MT 3.2.

3.

A fejlesztés érint-e az országos szakpolitika által
preferált területe(ke)t:
- Sérülékeny vízbázisok védőterületei (123/1997
(VII.18.) Korm. rendelet alapján)

- Felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területeken lévő települések a (27/2004 (XII.25.)
KvVM rendelet alapján)
- A 6/2005. (II. 22.) KvVM-BM együttes rendelettel
módosított, a települések ár- és belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján
erősen vagy közepesen veszélyeztetett területen lévő
települések,

-  Magas  talajvízállású  területen  valósul  meg  a
fejlesztés (147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2.§ 19. pont.)

6 MT 2.2.

2) A projekt céljának, indokoltságának értékelése 20

4.

Helyzetértékelés és célkitűzések
A fejlesztés szükségessége, megalapozottsága a
Megvalósíthatósági Tanulmány vonatkozó pontja
alapján
A projekt célkitűzéseinek összhangja a
helyzetértékeléssel

2 MT 3.

5.

Célok, eszközök
A projekt műszaki tartalma hogyan reagál a
helyzetértékelés során bemutatott problémára,
mennyire szolgálja az ott megfogalmazott
célkitűzéseket
A vízelvezetési feladat jól körülhatárolható és a
műszaki tartalom annak adekvát megoldására irányul

2
MT 4.

MT 5.

6.

Indokoltság

A projekt a tervezett beavatkozások révén az MT
megfelelő pontjában bemutatottak szerint és a
vonatkozó tervek alapján hosszútávon megoldja a
település problémáit:

- A projektterületen a védendő értékek és a teljes
projekt beruházási költségének aránya (%-ban
kifejezve!)
- A településen bekövetkezett káresemények
gyakoriságának, súlyosságának bemutatása

10 MT 3.2.

7.
A projekt illeszkedik az érintett település fejlesztési
elképzeléseihez (területrendezési, szabályozási
tervben, környezetvédelmi programban szerepel)

2 MT 3.2.

8.

A fejlesztés eredményeként a lakosság vízkárok általi
veszélyeztetettségének csökkenése a projekt által
érintett települése(ke)n (a vízkárok által a projekt
megvalósulását megelőzően veszélyeztetett lakosság
számához viszonyítva a település teljes területén)

4 MT 5.3.1.
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3) A projekt szakmai és műszaki értékelése 34

9.

A kiválasztott változat indokoltsága, alátámasztása:

KÖVIZIG-ek esetében:

A projektek indokoltsága az illetékes szaktárca l
igazolása alapján. (A kiválasztott változat műszaki
tartalmának összhangja az illetékes szakminisztérium
által kiadott szakvéleménnyel.)

Önkormányzatok, önkormányzati társulások
esetében:

A kiválasztott változat műszaki tartalmának
összhangja a Területi Vízgazdálkodási Tanács eseti
szakmai bizottsága által kiadott szakvéleménnyel

8 S.4.

10.

A projektelemek indokoltsága:
A kiválasztott változatban felsorolt projektelemek
mindegyike betervezett-e és szükséges-e az elérendő
célok ismeretében

6 MT 5.

11.

Komplexitás:

A.

- a projektgazda a projekt megvalósításával törekszik
a helyben tárolási, hasznosítási lehetőségek
kiaknázására

- a projekt műszaki tartalma egyéb csapadékvíz-
gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati
jogszabályokkal, rendelkezésekkel összhangban van
(helyi építési szabályzatban foglalt megkötések,
csapadékvizekkel való gazdálkodás)

B.

Vízrajzi, vagy hidrogeológiai szempontból összefüggő
területen több település összefogásával és/vagy a
területileg illetékes KÖVIZIG bevonásával komplex
projekt kerül megvalósításra a pályázat keretében

C.

A fejlesztés összhangja a településen/térségben
megvalósuló egyéb vízvédelmi fejlesztésekkel
Amennyiben az adott pályázó ugyanazon fejlesztését
kívánja több ütemre bontva megvalósítani, az egyes
ütemek nem minősülnek a fenti kitétel szerinti egyéb
vízvédelmi fejlesztésnek, így arra többletpontszám
nem adható.

12 MT 5.

12.

A fejlesztés eredményeként létrejövő csapadék/belvíz
elvezető rendszer, rendezett vízfolyás szakmai
megfelelősége

- a megelőzés elvének érvényesítése, a vizek helyben
tartására való törekvés, a megfelelő méretezés
érvényesítése (a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet,
illetve a vonatkozó műszaki irányelv alapján)

- a 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet szerinti műszaki
szabályok mérlegelése, figyelembevétele a tervezésnél

8
MT 2.2.

MT 5.

4) A projekt pénzügyi, gazdaságossági értékelése 24

13.
Az építés fajlagos költségei és tételei tervezői
költségbecslés és a műszaki tervdokumentáció alapján
reálisak-e?

12 MT 6.2.
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14.

A projekt által létrehozott fejlesztés
fenntarthatósága (működtetés szakmai, humán és
pénzügyi háttere, )

Vizsgálandó tényezők:
1. a működtetéshez, fenntarthatósághoz
szükséges erőforrások rendelkezésre állása
2., üzemeltetési költségek felmérése teljes körű
és reális
3. karbantartási költségek teljes körű és reális
4. pótlási költségek teljes körű és reális

5. A működési koncepció megfelelő és
összhangban van a pénzügyi elemzéssel

12 MT 6.2.3.

5) A projektterv értékelése 12

15.

Kockázatok

A pályázatban megfelelően bemutatásra kerül, hogy
milyen kockázati tényezők veszélyeztetik a projekt
megvalósulását, ezek milyen valószínűséggel
következhetnek be, és milyen hatást gyakorolnak a
projektre.  Kifejtésre  kerül,  hogy mit  tesz  a  pályázó a
kockázati tényezők kivédésére

4 MT 7.2.

16.

Ütemezés

Az ütemterv reális, biztosítja a fejlesztés
megvalósítását a teljes projektütemterv és az egyes
tevékenységek egymáshoz viszonyított tervezett
ütemezése alapján

Az ütemterv tartalmaz minden projektelemet, és azok
belső ütemezését is bemutatja (előkészítés,
közbeszerzés, kivitelezés, ezen belül: terület-
előkészítés, építés (külső, belső felújítás, bővítés),
környezetrendezés megosztásban legalább

4
MT 7.1.3.,

Adatlap
5.2.2.

17.
Közbeszerzési és beszerezési terv értékelése (az
ütemezés és a jogi megfelelőség szempontjából)

2
Adatlap 7.

MT 7.1.2.

18.
A projekt eredményeinek fenntartása részben vagy
egészben a közmunka program keretében valósul
meg.

2
Adatlap

5.3.

MT 6.2.3.

Elérhető szakmai pontszám 100 100
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EE22.. CCssaattoollaannddóó mmeelllléékklleetteekk

Ebben a pontban ellenőrzési lista formájában kerül felsorolásra a pályázathoz
és/vagy támogatási szerződés megkötéséhez benyújtandó mellékletek köre és az
ezekre vonatkozó kötelező formai-tartalmi előírások.

A táblázatban felsoroltakon túlmenően a támogatási szerződés megkötéséhez további
feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. A táblázat kizárólag azokat a feltételeket
rögzíti, amelyek kapcsán a pályázat benyújtásához kötődően is megfogalmazásra kerül
valamilyen előírás.

A mellékletek benyújtása minden konzorciumi tag esetében kötelező,
amennyiben releváns.
Valamely melléklet ismételt csatolása akkor szükséges, ha a benyújtását követően annak
tartalmát érintő változás következik be. Ekkor a megfelelően módosított dokumentum
ismételt becsatolása szükséges.

Ahol az alábbi táblázatban eredeti dokumentum benyújtása került előírásra, ott
elfogadható a közjegyző által hitelesített másolat is.

A pályázati dokumentáció összeállítása javasolt az alábbi tartalomjegyzék minta szerint,
mely egyben a pályázók számára ellenőrzési  listaként is  szolgál  a csatolandó mellékletek
körére.
Dokumentum sorszáma Dokumentum megnevezése Oldalszám
A.1. számú melléklet A  pályázó  jogi  státuszának  és  a  képviseleti

jogosultság igazolása (beleértve a konzorciumi
megállapodást is) a Pályázati Útmutató 1. számú
mellékletében foglaltak szerint (A.1. melléklet)

A.2. számú melléklet Pénzügyi alkalmasság igazolása a Pályázati Útmutató
1. számú mellékletében foglaltak szerint (A.2.
melléklet).

A.3. számú melléklet Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása
a Pályázati Útmutató 1. számú mellékletében
foglaltak szerint (A.3. melléklet)

A.4. számú melléklet Engedély a Pályázati Útmutató 1. számú
mellékletében foglaltak alapján az alábbi megkötéssel
(A.4. melléklet):

- Vízjogi létesítési engedély vagy a hatóság
nyilatkozata arról, hogy az engedély iránti
kérelem benyújtása megtörtént.

- Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
érintett vízelvezető mű, árvízvédelmi műtárgy
a pályázat benyújtásakor érvényes vízjogi
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, úgy
mellékletként kérjük a vízjogi üzemeltetési
engedély benyújtását.

- Amennyiben releváns: az A4. számú melléklet
előírásai szerint az előzetes környezetvédelmi
vizsgálat dokumentumai, szükség esetén a
környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó és a
környezetvédelmi engedélyezési
dokumentumok is a pályázat jelen mellékletét
képezik

A.5. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a jelen Felhívás
mellékletét képező Útmutató a Megvalósíthatósági
Tanulmány elkészítéséhez c. dokumentum alapján.
A Megvalósíthatósági Tanulmányt elektronikus
formában, word vagy pdf fájlként is kérjük
benyújtani.

S.1. számú melléklet Műszaki tervdokumentáció

S.2. számú melléklet Befogadó kezelőjének nyilatkozata

S.3. számú melléklet Önkormányzati projektek esetén a területileg
illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács 5/2009. (IV.
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Dokumentum sorszáma Dokumentum megnevezése Oldalszám
14.) KvVM rendelet alapján az Eseti Szakmai
Bizottság támogató nyilatkozata és szakmai
véleménye.
A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok önálló projektjei, valamint azon
projektek esetében, ahol a területileg illetékes
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság konzorciumi
partnerként vesz részt, az illetékes szakminisztérium
szakvéleménye.

S.4. számú melléklet A projekt számszerű adatait tartalmazó táblázat és a
projekt költségeinek alátámasztása (Költségvetési
táblázat (a Pályázati Útmutató 1.sz mellékletének A6
pontjában foglaltak alapján), műszaki és projekt
helyszínei segédtáblázat)
Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési költségek
vonatkozásában jelen pályázati felhívás C5.2.
pontjában foglaltak szerint az MVH Építési
Normagyűjteményében meghatározott kódszámok
feltüntetésével kérjük a tervezői költségbecslést
benyújtani.

A költségvetési táblázatot, műszaki adatlapot, projekt
helyszíneit elektronikus formában excel fájlként is
kérjük benyújtani.

S.1. számú melléklet:
Műszaki dokumentáció a pályázat részeként benyújtandó.

Pályázathoz benyújtandó:
- Engedélyköteles (és bejelentés-köteles) tevékenység(ek) esetén:

Engedélyköteles tevékenységeknél engedélyezési tervdokumentáció, mely az alábbi
részekből kell, hogy álljon:

1. Részletes szakágankénti műszaki leírás(ok) részeként a hidrológiai és hidraulikai
számítások),

2. Műszaki terv(ek),
3. Méret- és mennyiségszámítás(ok),
4. A jelenlegi műszaki állapot felmérése, rögzítése (fotókkal is bemutatva)
5. Létesítményjegyzék

Engedélyköteles tevékenységek esetén a teljes tervezői tervdokumentáció benyújtása
szükséges – feltüntetve/jelölve a pályázat műszaki tartalmát képző beavatkozási
területeket –, függetlenül attól, hogy a benne foglalt műszaki tartalmat a pályázat csak
részben vagy teljes egészében tartalmazza.

Meglévő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező tevékenységek esetén legalább az
alábbi dokumentumok benyújtása szükséges :

1. Részletes szakágankénti műszaki leírás(ok) részeként a hidrológiai és hidraulikai
számítások),

2. Műszaki terv(ek),
3. Méret- és mennyiségszámítás(ok),
4. A jelenlegi műszaki állapot felmérése, rögzítése (fotókkal is bemutatva)
5. Létesítményjegyzék

S.2. számú melléklet:
Befogadó kezelőjének nyilatkozata:

Pályázathoz benyújtandó:
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Amennyiben  a  fejlesztés  vízelvezetést  is  tartalmaz  és  a  befogadó  nem  a  pályázó
kezelésében van, úgy a közvetlen befogadó kezelőjének befogadói nyilatkozatának
benyújtása szükséges, melyben kitérnek arra, hogy a végső befogadóig a vizek elvezetése
megfelelően biztosított.

S.3. számú melléklet:
Önkormányzati projektek esetén a területileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács
5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet alapján az Eseti Szakmai Bizottság támogató nyilatkozata
és szakmai véleménye.

A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok önálló projektjei,
valamint azon projektek esetében, ahol a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóság  konzorciumi  partnerként  vesz  részt,  az  illetékes  szakminisztérium
szakvéleménye.

Pályázathoz benyújtandó:
TVT Eseti szakmai Bizottság nyilatkozat és szakmai vélemény benyújtása kizárólag
települési önkormányzatok és önkormányzati társulások esetében kötelező.

A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok önálló projektjei,
valamint azon projektek esetében, ahol a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóság  konzorciumi  partnerként  vesz  részt,  az  illetékes  szakminisztérium
szakvéleményét kell csatolni.

S.4. számú melléklet:
A projekt számszerű adatait tartalmazó melléklet, benne költségvetési, műszaki és projekt
helyszínei segédtáblázat, valamint a projekt költségeinek alátámasztása.
Pályázathoz benyújtandó:
A Pályázati Útmutató 1. sz. melléklete A.6. számú melléklet szerint kell benyújtani, a
pályázó által hitelesen aláírva és lepecsételve. Az egyes költségnemeket a Pályázati
Útmutató C3.1. Elszámolható költségek típusai fejezet szerint kell besorolni. Kérjük hogy
kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a megfelelő költségnemet a megfelelő
költségoszlopban és költségsorban szerepeltessék. Amennyiben a pályázat konzorciumban
kerül benyújtásra, akkor tagonként el kell készíteni a költségvetést, valamint csatolni
szükséges egy összesített költségvetést is a teljes projekt költségvetésre vonatkozóan.

Támogatási szerződéshez benyújtandó:
A fentiek szerint, a döntés alapján esetleges költségkorrekciók átvezetésével.
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EE33.. MMoonniittoorriinngg mmuuttaattóókk

Mutató neve
Mérték-
egység

Output/

eredmény
indikátor

Bázis

érték

Megvalósítási

időszak
(célérték)

Fenntartási
időszak

(célérték)
Mutató definíciója Mutató számítási módszertana

Épített/fel-
újított
vízelvezető
árkok,
1csatornák
hossza

km Output
Indikátor mérési és célérték számítási útmutató alapján

A támogatott
projektek
keretében ár-
és
csapadékvíz
károktól
megvédett
lakosság

fő Eredmény
Indikátor mérési és célérték számítási útmutató alapján

Támogatásból
megépített
tározó (zápor-,
belvíztározó)
térfogat

Ezer m3 Output

A projekt keretében a belvíz-
védelemhez kapcsolódóan a
vízkészlettel való gazdálkodás
érdekében az elvezetett belvíz- és
csapadékvíz tározására alkalmas
tározó kapacitása.

A tározó vízjogi létesítési engedélyében,
vagy azt alátámasztó engedélyes tervben
szereplő, a tározó víztérfogatát megadó
érték.

A támogatott
projektek
keretében bel-
és csapadékvíz
károktól
megvédett
terület
nagysága

ha
Eredmény

A projekt keretében megvalósult
fejlesztés eredményeként belvíz-
védelmi infrastruktúrával
megfelelő védelemben részesített
települések, településrészek
nagysága.

A projekt keretében megvalósuló
belvízvédelmi fejlesztések
eredményeként a belvízvédelmi
szempontból biztonságossá vált
települések, településrészek belterületi
területének összege. A településrész
lehatárolásánál a bel- és csapadékvíz-
elvezető hálózattal ellátott
településrészek mellett azon belterületi
településrészeket is ide kell számítani,
amelyek fizikai beavatkozással nem

1 Beleértve a belterületről a befogadóba vezető árkok és csatornák, valamint a projekt keretében rendezett vízfolyás szakaszok hosszát is.
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érintettek, de a belterületi domborzati
viszonyok miatt a beavatkozások
biztosítják azok belvízvédelmét is, ha
azok a beavatkozásokat megelőzően
belvízzel veszélyeztetett területek voltak.

Közmunkaprog-
ram keretében
foglalkoztatotta
k száma a
fenntartási
időszakban

fő Output -

Az összes releváns indikátor szerepeltetése kötelező a pályázatban.

Valamennyi a benyújtott pályázatban szereplő indikátor vonatkozásában az indikátor tényértékének alakulásáról az adatszolgáltatás
kötelező. A vállalt indikátorok esetében a célértékek nem teljesítése szankciót von maga után.
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FF.. AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Az általános adminisztratív információkat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H. pontja
tartalmazza. Az alábbiakban kizárólag a jelen kiírásra vonatkozó speciális feltételek
kerülnek rögzítésre.
Jelen kiírásban az eljárásrend egyfordulós, és kétszakaszos bírálati folyamat
keretében történik a pályázatok elbírálása.

FF11.. AA ppáállyyáázzaattookk bbeennyyúújjttáássáánnaakk hheellyyee ééss hhaattáárriiddeejjee

A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag az .Xzip formátumban készült projekt
adatlapon nyújtható be, mind a papír, mind elektronikus formában. A Projekt adatlap sem
tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projektjavaslatot összefűzött formában,
oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és minden tartalommal rendelkező
oldalt érintő folyamatos oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Kézzel írott
projektjavaslatok feldolgozására nincs lehetőség.

A  pályázatot  2  példányban  (1  eredeti  és  1  másolat),  valamint  további  1  elektronikus
példányban (CD/DVD lemezen a Projekt Adatlapot xzip fájlként; a Megvalósíthatósági
tanulmányt  word  vagy  pdf  fájlként,  a  „Műszaki  adatlap”,  „Projekt  helyszínei”  és
„Költségvetési segédtábla” mellékleteket pedig excel fájlként), zárt csomagolásban, postai
küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás
helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell
beküldeni:

Benyújtás helye:
Dél-Dunántúli Operatív Program

DDOP-5.1.5./B-11
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

7621 Pécs, Mária. 3.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:

Konstrukció A benyújtás kezdete A benyújtás legvégső
időpontja

DDOP-5.1.5/B-11 2011. június 30. 2012.február 9.

A DDOP keretében meghirdetett pályázati felhívásban a pályázatok benyújtására két
szakaszban  van  lehetőség.  Az  első szakasz  lezárultával  a  keret  50  százalékát  érintően
kerül sor döntéshozatalra. Amennyiben a rendelkezésre álló keretnél magasabb igény
mutatkozik a forrásokra, a szakmai minimumpontszámot elért pályázatok automatikusan
átkerülnek a második szakaszba, és a második szakaszra benyújtott pályázatokkal
együttesen kerülnek elbírálásra.
Az első szakaszban a pályázatok benyújtására 2011. június 30. és 2011. november 3.
között van lehetőség. Az első szakaszban rendelkezésre álló forrás 2,250 milliárd Ft.
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A második szakaszban a pályázatok benyújtására 2011. november 04. és 2012.
február 09. között van lehetőség. A második szakaszban rendelkezésre álló forrás 2,250
milliárd Ft.

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

FF22.. VVoonnaattkkoozzóó ssppeecciiáálliiss jjooggsszzaabbáállyyookk lliissttáájjaa

Az  általános  jogszabályi  listát  a  Pályázati  Útmutató  c.  dokumentum  H13.  pontja
tartalmazza.

Speciális jogszabályok jegyzéke:

1. Törvények

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

2. Kormányrendeletek

38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről

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

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

26/2002. (II.27.)  Korm. rendelet  a Nemzeti  Települési  Szennyvízelvezetési  és -tisztítási
megvalósítási programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról

27/2002. (II.27.)  Korm. rendelet  a Nemzeti  Települési  Szennyvízelvezetési  és -tisztítási
megvalósítási program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési
kötelezettségről

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

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

275/2004 (X.8.) Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről

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

379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról

1127/2010 (V. 21.) Korm. hat. Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

3. Miniszteri rendeletek

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról
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18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről

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

10/2000.  (VI.2.)  KÖM-EÜM-FVM-KHVM  együttes  rendelet  a  felszín  alatti  víz  és  földtani
közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a
felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az
építési naplóról

21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről

6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt
felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek
szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

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

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

30/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

27/2005.(XII.6.)  KvVM  rendelet  a  használt  és  a  szennyvizek  kibocsátásának
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

18/2007. (V.10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi
nyilvántartási rendszer (favi) adatszolgáltatásáról

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

FF33.. FFooggaalloommjjeeggyyzzéékk

Speciális fogalmak jegyzéke:

Fenntartás (üzemeltetési, pótlási, karbantartási tevékenységek)
A vizeken és vízi-létesítményeken a biztonságos üzemelés és a rendeltetésszerű használat
érdekében – a kiépített művek teljesítőképességének megőrzése céljából – rendszeresen,
vagy eseti jelleggel elvégzendő munka, beleértve a vis maior következtében közvetlenül
szükséges hibaelhárítást, ezzel összefüggésben más létesítményeken, műtárgyakon
végzett bontást és helyreállítást.

Felújítás (rekonstrukció)
Műtárgyak, létesítmények, berendezések műszaki állapotának olyan mértékű javítása,
hogy  az  jól  megközelítse,  elérje  az  azonos  típusú  új  létesítmény  műszaki  állapotát.
Vízépítés területén egyik tipikus felújítás: a meglevő, de nem megfelelően működő, eredeti
(vízjogi engedélyben megadott) teljesítőképességre bővítendő vizek és vízi-létesítmények
munkái, ide értve az építmény, ill. egyéb tárgyi eszköz alkotó részeit, lényeges elemeinek
részleges cseréjét, valamint a kapcsolatos műtárgyak esetleges átépítését, illetve ha
szükséges, újjal való felcserélését.
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Fejlesztés (új létesítmények építése, bővítés)
Meglévő vizek és vízépítési létesítmények (csatornák, tározók, műtárgyak stb.)
kapacitásának bővítése, növelése, illetve azon új létesítmények építése, létrehozása,
amelyekkel a kívánt infrastrukturális cél elérése biztosított.

Vízkár elhárítási célú tározó – árvízi tározó:
a) árvízi tározó:
aa) záportározó: vízfolyáson vagy vízfolyás mentén kiépített, kizárólag az árhullámok
csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló, időszakosan vizet tartó tározó,
ab)  árvízcsúcs-csökkentő tározó:  vízfolyáson  vagy  vízfolyás  mentén  kiépített,  az
árhullámok csúcs-vízhozamainak és vízállásainak mérséklését szolgáló olyan állandóan
vagy időszakosan vizet tartó tározó, amelynél a maximális tározási térfogat legalább 50%-
a árvízvisszatartásra szabadon áll,
ac) szükségtározó: vízfolyások mentén, árhullámok részleges visszatartására kijelölt,
ideiglenes vízvisszatartást szolgáló, be- és kivezetési helyekkel ellátott terület,
ad) vésztározó: vízfolyások mentén, az árhullámok részleges visszatartására és a nagyobb
károk megelőzésére töltésmegbontással – rendkívüli védekezési készültség vagy
veszélyhelyzet esetén – igénybe vehető terület,
b) belvíztározó: a belvíz összegyűjtésére szolgáló természetes határokkal, illetve
töltésekkel körülvett terület

Az általános fogalmakat a Pályázati Útmutató c. dokumentum H14. pontja tartalmazza.

FF44..SSzzaakkmmaaii aajjáánnlláássookk

A projektek tervezéséhez ajánlott szakirodalom:

A települési önkormányzatok vízvédelmi fejlesztései esetén különösen az alábbi
szakirodalmi művek, hivatkozások ajánlhatók:
Önkormányzati Vízügyi Kézikönyv (KvVM Vízügyi Hivatala, 2003. február)
http://www.ekovizig.hu/EKOVIZIG/Onkormanyzati_Vizugyi_Kezikonyv.pdf

Gayer József – Ligetvári Ferenc: Települési vízgazdálkodás, csapadékvíz elvezetés (KvVM
Bp., 2007)
http://www.kvvm.hu/data/kiadvanyok/kvvm_kiadvany_4.pdf

Horváthné Pintér Judit – Mrekva László: A zöldtetők szerepe a csapadékvíz felhasználásban
és átmeneti tározásában a városi területeken
http://www.e-epites.hu/erdekessegek/a-zoldtetok-szerepe-a-csapadekviz-
felhasznalasban-es-atmeneti-tarozasaban-a-varosi-teruleteken
Karl-Heinz Böse: Az esővíz hasznosítása (Cser Kiadó, 2008)

FF55.. MMeelllléékklleetteekk

1. Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent
Pályázati Felhívásokhoz – 2011-01. számú verzió, és ennek mellékletei,

2. Projekt adatlap,
3. Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez,

4. Költségvetési, műszaki és projekt helyszínei segédtáblázat,
5. Szempontrendszer a TVT eseti szakbizottsága szakvéleményének kiállításához
6. Indikátor mérési módszertani útmutató
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