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HÍRLEVÉL 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Egyedi szennyvízkezelés 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.2-16 
 

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16 
 

 

A VP-6-7.4.1.1-16 pályázati felhívás keretében az alábbi célterületek mentén lehetséges az 

energia- és erőforrás hatékonyság növelését, illetve a társadalmi felzárkózás elősegítését célzó 

fejlesztések megvalósítása:  

 

1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi 

funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló 

energiaforrások használata – a támogatás maximális összege: 50 millió forint 

 

2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója 
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és energetikai korszerűsítése – a támogatás maximális összege: 50 millió forint 

 

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése – a 

támogatás maximális összege: 30 millió forint 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 

milliárd Ft. 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

1. célterület esetében: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló 

közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló 

energia hasznosítását célzó fejlesztése az alábbiak szerint:  

 

a. a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, 

korszerűsítés, átalakítás  

 épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  

 épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése  

 meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

 

b. megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés  

 napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 

céljából és/vagy fűtésrásegítésre;  

 hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy 

fűtésrásegítésre;  

 geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre és/vagy használati 

melegvíz-termelésre;  

 napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) 

villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-

ellátásához;  

 brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 

fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.  

 

2. célterület esetében:  

Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, 

épületrészek külső felújítása.  

 

3. célterület esetében:  

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése:  

a. a fejlesztéssel érintett épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése;  

b. a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés maximum 3 millió 

forint bekerülési értékig.  

 

A pályázati felhívás keretében a 3.1.1-3.1.4 pontokban meghatározott tevékenységeken 

túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:  

- Új épület építése;  

- Természetes személy tulajdonában álló ingatlan felújítása, korszerűsítése;  

- Kizárólag gazdasági (jövedelemtermelő) funkciót ellátó épületek belső részének 

felújítása; korszerűsítése, bővítése;  



- Önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése;  

- Lakóépületek belső részének felújítása, korszerűsítése;  

 

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 

3.4.1. pontja tartalmazza. 

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat/közléséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat közlését követően legfeljebb 24 

hónap áll rendelkezésre. 

 

A projekt területi korlátozása: A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület 

esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. 

és 4. számú melléklet), a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti 

településeken (5. számú melléklet) van lehetőség. 

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

1. célterület esetében:  

a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  

 

2. célterület esetében:  

a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  

 

3. célterület esetében:  

c.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, 

önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;  

d.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező 

nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. 

 

 

A 3. célterület esetében jelen felhívás keretében nem valósítható meg olyan településen 

fejlesztés, amely:  

- sikeres beruházást hajtott végre a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér fejlesztésének illetve a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 

szerint többfunkciós szolgáltató központ létrehozásának tárgyában,  

- vagy 2009. január 1-ét követően azonos jellegű, Európai Uniós vagy nemzeti támogatással 

megvalósuló fejlesztést hajtott végre.  

 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 

2018. év 03. hó 27. napig van lehetőség.  

 



Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

2016. év 07. hó 31. nap  

2017. év 01. hó 31. nap  

2017. év 06. hó 30. nap  

2017. év 11. hó 30. nap  

2018. év 03. hó 27. nap 

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

 

A projekt fenntartási kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig tart. 

 

Pályázati felhívás letöltés 

 
 

 

A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés 

A felhívás kódszáma: VP-6-7.2.1.2-16 
 

 

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű 

fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési 

és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú 

mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 

lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok 

számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 lakosegyenérték 

alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási 

megoldások létesítésre.  

 

Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések 

környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség 

javításához. 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd 

forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-80 db. 

 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  

a) Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a 

tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;  

 

b) Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések 

beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;  

 

c) Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi 

szennyvíztisztító telepre szállítása;  
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d) A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított 

bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott 

kötelezés alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében a már meglévő, 

üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének 

utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;  

 

e) Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a 

tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. 

nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;  

 

f) Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt biológiával rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep 

kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a 

tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával. 

 

A felhívás feltételeinek megfelelő projektek maximálisan 155 millió forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

 

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt 

támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 77,5 millió Ft összegű 

támogatási előleg biztosított.  

 

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 

3.2. pontja tartalmazza. 

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat aláírásáig nem kezdődött meg, Támogatói Okirat aláírását követően legfeljebb 36 

hónap áll rendelkezésre. 

 

A projekt fenntartási kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig tart.  

 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 

(II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon 

nem szereplő 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, 

településcsoportok körében:  

- a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: 

Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok és  

- a Mötv. 87. § szerinti társulásaik nyújthatnak be támogatási kérelmet.  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van is van 

lehetőség. 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től - 2018.04.16-ig lehetséges.  

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen 

elbírálásra:  

Az első szakasz zárása: 2016.06.15.  

A második szakasz zárása: 2016.10.14.  

A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.  



A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.  

Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16.  

 

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben 

kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-

vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás 

alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás 

segítségével előállított űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. 

 

Pályázati felhívás letöltés 
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