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Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 
 

 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. 
 +3696/228-667, +3620/801 32 32, Fax: +3696/228-667 
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honlap: www.szms.hu 
adószámunk: 18987148-1-08 

Bank: Duna Takarék 58600269-11157553 
Bírósági végzés száma (kelte): Pk.T.60.033/2008, 62127 

Egyesület elnöke Eller Gizella, Munkaszervezet vezető: Susovits Vera 
 

EMLÉKEZTETŐ 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1 -16) 
 
Résztvevő a Szigetköz- 
Mosoni-sík LEADER 
Egyesület részéről: 
 
Fórum időpontja: 
 

 
Susovits Vera, Tóth Zsuzsanna, Schallyné 
Varga Krisztina 
 
2016.02.17.

Fórum helyszíne:                                                            Kimle-IKSZT (Művelődési Ház)  

                                                                                           Vízpart utca 2. 

                                                                                
 
                                                                                        
 
Eller Gizella Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület elnöke köszöntötte az előadókat és a 
megjelenteket. Felkérte Nagyné Virág Szilviát EMVA gazdaságfejlesztési referenst – 

Miniszterelnökség Agrár - Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság, EMVA 

Stratégiai Főosztályáról előadása megtartására. 

Elsőként a három célterületet ismertette az előadó: 

 

1. az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi 

funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló 

energiaforrások használata; 

2. a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és 

energetikai korszerűsítése; 

3. többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése (1000 

fő alatti településeken). 

 

 
 

mailto:leadervera@kimle.hu
mailto:leaderanita@kimle.hu
mailto:leaderzsuzsa@kimle.hu,leaderkriszti@kimle.hu
http://www.szms.hu/


 - 2 -  

 
 

 

 

 
Majd a célterületek részletes ismertetése következett:  
 

1. célterület: 
 

Állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciók:  
• közművelődési intézmények, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi 

terek, 
• klubok, foglalkoztatók. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 
• a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső 

felújítás, korszerűsítés, átalakítás, 
• megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés.  

 
2. célterület: 

 
Településképet meghatározó épület fogalma:  

• települési szilárd burkolatú utak mentén fekvő épület, vagy 
• település központját alkotó vagy közvetlenül övező épület, vagy 
• helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró 

épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épület. 
Önállóan támogatható tevékenységek: 

Településképet meghatározó épületek külső felújítása 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

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

 megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés 
 a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,  
 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, 

fejlesztése, 
 a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése, 
 fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített 

öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése. 
 
 

3. célterület: 
 

Közösségi tér: 
Társadalmi kezdeményezések eredményeként létrejött/létrejövő közösségi 
használatú, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen 
működő belső terek, ahol a településen vagy környezetében élő polgárok, azok 
formális és informális csoportjai helyet és lehetőséget kapnak az aktív pihenésüket, 
fizikai és szellemi rekreációjukat, kreatív szabadidő eltöltésüket lehetővé tevő 
közösségi tevékenységeik rendszeres vagy alkalmi gyakorlására. 
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Önállóan támogatható tevékenységek: 
 Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése: 

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

• a fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
maximum 3 millió forint bekerülési értékig.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,épület 

szigetelése, épületek akadálymentesítése, 
 fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek 

és berendezések kiépítése, korszerűsítése, 
 a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, zöld 

felület rendezése, 
 játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése, 
 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a 

fejlesztéssel érintett épület felújításával együtt támogatható. 
 
 

Támogatást igénylők köre: 
 
 vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi 

önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi 
személy; 

 vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.  

 
Legfontosabb műszaki-szakmai követelmények 
 

 Épületkorszerűsítés esetén a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti 
költségoptimum szint elérése elvárás.  

 Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% fajlagos 
energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás. A 10%-os javulást a fejlesztés 
előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint készített 
épületenergetikai tanúsítvánnyal, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a 7/2006. (V. 
24.) TNM rendelet szerint végzett számítással kell igazolni.  

 Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító 
technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70 %-
osnak kell lennie. 

 A projekt fizikai befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) 
Korm. Rendelet szerint elkészített épületenergetikai tanúsítványt, melyet a 
záró kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges. 
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Nem támogatható tevékenységek: 
 

• 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, 
• az 1. célterület esetén egyházi tulajdonú ingatlan fejlesztése nem támogatható 

(KEHOP).  
 
Előleg, biztosíték, önerő 
 

• A megítélt támogatási összeg 50 %-áig igényelhető előleg. 
• Biztosítéknyújtási kötelezettség csak előleg igénylése esetén.  
• Önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal, míg 

legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor az Általános Útmutató 
Felhívásokhoz (ÁÚF) c. dokumentumban meghatározott módon és formában kell 
igazolni. 

 
Maximális támogatási összegek, támogatási intenzitás 
 

   A 
támogatás 
maximális 
összege  

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

Maximális 
támogatási 
intenzitás  

A 290/2014. (XI.26.) 
Korm. rendelet 
szerinti kategóriába 
tartozó járásban 
lévő település  

   

nem besorolt  
kedvezménye
zett  

fejlesztendő  
komplex 
programmal 
fejlesztendő  

1. célterület  
50 millió 
Ft  

75%  85%  90%  95%  

2. célterület  
50 millió 
Ft  

75%  85%  90%  95%  

3. célterület  
30 millió 
Ft  

75%  85%  90%  95%  
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Kérdések-válaszok 
 
-Benyújtás március 29. kedd, 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján felfüggesztést 3 
nappal előtte be kell jelenteni. Leghamarabb ápr. 1-én zárhat le. 
 
-1 pályázó 1 kérelmet adhat be, de mindhárom célterületre lehet pályázni egy kérelemben. 
Külön lesznek rangsorolva a célterületek, emiatt célszerű minden költséget célterületenként 
megosztani, mert előfordulhat, hogy pl. 1 célterület nyer teljes összeggel, 2-es célterületre az 
igényelt összegből levonnak, a 3. célterület el lesz utasítva. 
 
- Konzorciumban is lehet pályázni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza. 5 többlet 
pont kapható. A + 10% intenzitás konzorcium esetén nem lesz az intézkedésnél. Minden 
konzorciumi tagnak költséget kell beállítani. Az lehet konzorciumi tag, aki jogosult pályázatot 
is egyébként benyújtani. 
 
-2. célterületnél templom felújítás is támogatható, 1 célterületnél egyházi jogi személy 
tulajdonában álló ingatlanon álló fejlesztés nem támogatható 
 
-Minél jobb energiahatékonyság érhető el a felújítás során, annál több pont kapható. 
Energiatanúsítvány szükséges a jelenlegi állapotról és a fejlesztés utáni állapotról is. 
Amennyiben bővítésre kerül sor, a bővítménynek energetikai funkciót kell szolgálnia pl.: 
kazánház 
 
-Előleg a megvalósítás során bármikor igényelhető egy vagy szakaszolva több részletben is. 
Biztosítékot kell nyújtani. 
 
-Önerő rendelkezésre állásáról beadáskor a felületen csak egy pipát kell bekattintani, de az 
első kifizetési kell beadni igazolást. Önkormányzatoknak testületi határozat. Többi szervezet 
bankkivonat, értékpapír…stb. 
 
-Önkormányzatoknak bruttó finanszírozás. Vagyis akkor támogatható az áfa, ha nem áfa 
visszaigénylő a szervezet. 
 
-MVH felületen kell feltölteni. 
 
-Ravatalozó 2. célterületbe beférhet, de alaposan meg kell indokolni. Előadó nem ajánlotta 
berakni. 
 
-Nem csak egyszeri elszámolásra van lehetőség, de aki kisebb projektet valósít meg egy 
összegben is elszámolhat. Megvalósítási idő 24 hónap. 
 
-Mérföldköveket kell megadni a támogatási kérelemben, min. 1-et, max. 3-at. 
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-Konzorciumnál pontozás szempontjából a megvalósítási hely besorolása számít. Legnagyobb 
lakosságszámú település a mérvadó. Legnagyobb költségvetésű épület alapján van a 
pontozás. 
 
-Aki konzorciumi tagként szerepel, önállóan nem adhat be kérelmet. 
 
-Védettségre csak akkor jár pont, ha a felhívás megjelenésekor már védett. 
 
Kérdések feltehetők: 
 
szilvia.virag.nagyne@me.gov.hu 
 
Következő előadó Horváth Zoltán, Kirendeltség vezető - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Zala Megyei Regionális Kirendeltsége. Felmerült kérdésekre válaszolt, MVH 
szempontból. MVH fog ügyintézni, pontozni, végső rangsort IH állítja össze. 
 
Felület csak bejelentést követő 3. nap lehet lezárni.  
Beadási felület új, az egységes kérelem felületére hasonlít, ügyfél barátabb lett. 
Összeférhetetlenség vizsgálata széles körű lesz, árajánlatokra is kiterjed.  
Támogató okirat lesz, az még kérdés, hogyan lehet majd módosítani. 
Brüsszel a FIFO elvet erősen bírálta az előző ciklusba, így a benyújtási sorrend nem fog 
számítani. Akár 2-3 szoros túlvállalásra is sor kerülhet.  
IH részéről Döntéselőkészítő Bizottság áll fel, az MVH ügyintézés után nála lesz a döntés. 
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