
A vidékfejlesztési miniszter 59/2011. (VI. 29.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi

vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl  szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl  szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1.  § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

 szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2.  § E rendelet alkalmazásában:]

„h) ügyfél: vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezõgazdasági termelõ, TÉSZ, termelõi csoport, zöldség-

gyümölcs termelõi csoport, nonprofit gazdasági társaság;”

(2) Az R. 2.  § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2.  § E rendelet alkalmazásában:]

„k) talajvédelmi terv: a termõföld védelmérõl  szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) szerint;”

2.  § Az R. 3.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az alábbi célterületeken történõ

tevékenységek meg valósításhoz:

a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre; a közcélú létesítmények

belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelõzésére, csökkentésére

irányuló fejlesztésekkel együtt  valósulnak meg (1. célterület);

b) az öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ba) az üzemen belüli, támogatott építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),

bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);

c) a melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében

ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),

cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).”

3.  § (1) Az R. 4.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 3.  § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat;

b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkezõ települési önkormányzat;

c) vízgazdálkodási társulat;

d) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

e) a termelõi csoport;

f) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport;

g) a nonprofit gazdasági társaság.”

(2) Az R. 4.  §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) E rendelet alapján támogatás kizárólag abban az esetben vehetõ igénybe, ha az ügyfél, szakmai pontszámai elérik 

vagy meghaladják az 1. célterület esetén a 10 pontot, a 2.1. és 2.2. célterületek esetén a 10 pontot, a 3.1. célterület és

3.2. célterületek esetén a 10 pontot.”

4.  § Az R. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, az öntözés üzemi (2.1 célterület) és a melioráció üzemi

(3.1 célterület) beruházásainak fejlesztésére benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett

kötelezõ képzésen

a) a természetes személy ügyfél esetén

aa) az ügyfél saját maga, vagy

ab) teljes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,
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b) a nem természetes személy ügyfél esetén

ba) teljes vagy részmunkaidõben foglalkoztatott kijelölt munkavállalója,

bb) vezetõ tisztségviselõje,

bc) tagja,

c) családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetõje vagy tagja

köteles részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt.”

5. § Az R. 6. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A jogcím keretösszege 7 195 539 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2011. szeptember 15. és október 14. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon

az MVH-hoz. A formanyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok,

b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.”

(2) Az R. 7. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(5) A támogatási kérelemheza3. §c)pontjaibanmegjelölt célterületek (3.1. és3.2. célterületek) eseténcsatolnikell azalábbi

okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:]

„b) a Tftv. szerint”

(3) Az R. 7. § (5) bekezdés b) pontja a következõ bc) és bd) alpontokkal egészül ki:

[(5) A támogatási kérelemheza3. §c)pontjaibanmegjelölt célterületek (3.1. és3.2. célterületek) eseténcsatolnikell azalábbi

okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

b) a Tftv. szerint]

„bc) az ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerõs engedélyét;

bd) ingatlanügyi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság nyilatkozatát, mely

szerint hatósági engedély nem szükséges.”

7. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek)

– amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerülnek benyújtásra –]

„b) a Tftv. szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyének

hiteles másolatát,”

(2) Az R. 9. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[(2) Az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)–c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek)

– amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerülnek benyújtásra –]

„c) a Tftv. szerint ingatlanügyi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén az ingatlanügyi hatóság jogerõs

engedélyének hiteles másolatát.”

(3) Az R. 9. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az utolsó kifizetési kérelemhezmellékelni kell:]

„b) az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvételrõl szóló igazolást. Amennyiben a kötelezõ képzésen nem

az 5. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott személy vett részt, úgy csatolni kell az arról szóló igazolást,

hogy legkésõbb a képzés megtartásának idõpontjától kezdõdõen a képzésen résztvevõ és az ügyfél között az 5. §

(3) bekezdése szerinti jogviszony fennáll.”

8. § (1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 4. számú mellékelte helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
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9.  § Hatályát veszti

a) az R. 4.  § (8) bekezdése;

b) az R. 6.  § (3) bekezdése,

c) az R. 7.  § (8) bekezdése;

d) az R. 9.  § (1) bekezdés a) pontja;

e) az R. 12.  §-a;

f) az R. 1. számú melléklete.

10.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez

„2. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A területi vízgazdálkodás fõmûvekkel összehangolt fejlesztésre kijelölt területei

A B

1. Berettyó-Sebes Körös közti tájegység. Alsó-Nyírvíz tájegység.
Fürjéri öblözet

Hajdú Bihar megye

2. Algyõi belvízrendszer Bács-Kiskun és Csongrád megye

3. Kraszna balparti belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4. Királyéri öblözet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Hajdú-Bihar megye

5. Réhelyi, Szeghalmi, Gyomai belvízrendszer Békés megye-Hajdú Bihar megye

6. Túr-belvíz fõcsatorna és Tapolnok-Kömörõ térsége Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

7. Doba-milléri öblözetek Jász-Nagykun-Szolnok megye

8. Hármas-Körös jobbparti tájegység Jász-Nagykun-Szolnok megye

9. Kígyós Fõgyûjtõ csatorna öblözete Bács-Kiskun megye

10. Felsõszabolcsi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

11. Tisza-Maroszugi, Sámsoni belvízrendszer Csongrád megye-Békés megye

12. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer Jász-Nagykun-Szolnok megye

13. Dél-Pest megyei tájegység Pest megye

14. Dél-Dunavölgyi tájegység Bács-Kiskun megye

15. Dél-Borsodi tájegység Borsod-Abaúj-Zemplén megye

16. Mezõberényi és Dögös-Kákafoki belvízrendszerek Békés megye

17. Sárréti tájegység és Kösely öblözet Hajdú-Bihar megye-Békés megye

18. Alsó Szigetköz Gyõr-Moson-Sopron megye

19. Kelet Baranyai Tájegység Baranya megye

20. Nyíri belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

21. Cece-Õsi belvízrendszer Fejér megye

22. Rinya térség Somogy megye

23. Gyála, Maros balparti belvízrendszer, Percsorai öblözet Csongrád megye

24. Tisza-Kunság térsége Bács-Kiskun megye

25. Taktaköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye

26. Bodrogköz Borsod-Abaúj-Zemplén megye

27. Dél-Heves síkvidék öblözetei Heves megye

28. Beregi belvízrendszer Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

29. Kurcza térség (Szentes) Csongrád megye

30. Vidre-éri belvízrendszer (Csongrád) Csongrád megye

31. Dél-Tolna öblözet Tolna megye
”
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2. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez

„3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

1. A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

A. B. C.

1. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

2. Szakmai szempontok

3. Vonalas létesítmények*

4. Vízkárelhárítás, belvízvédekezés
hatékonyságának elõsegítése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

5

5. Mezõgazdasági termelés biztonságának
emelése, vizek és vizes élõhelyek
ökológiai állapotának megõrzése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

2

6. Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó
létesítményekhez

Engedélyezési terv vagy mûszaki leírás
és tervdokumentáció alapján

3

7. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

10

8. Tározók**

9. Vízkárelhárítás, belvízvédekezés
hatékonyságának elõsegítése

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

5

10. A tározó öntözési célú hasznosításra is
alkalmas

Engedélyezési terv vagy mûszaki leírás
és tervdokumentáció alapján

2

11. Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár
(záportározó) elhárító hatás.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség igazolása

3

12. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelet igazolása

10

13. Összesen: max. 20

14. Horizontális szempontok

15. A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak 
átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17

16. Az megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

17. Összesen: max. 22

18. Egyéb szempontok

19. Ha az ügyfél nem természetes személy

20. Helyi/Megyei/Országos Cigány
Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

21. Nõk foglalkoztatása Fõlap

22. A foglalkoztatottak számának több,
mint 50%-a nõ

5

23. A foglalkoztatottak számának 
20–50%-a nõ

2

24. A foglalkoztatottak számának kevesebb, 
mint 20%-a nõ, de legalább 1 fõ

1

25. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

26. Ha az ügyfél természetes személy

27. Az ügyfél nõ Fõlap 4
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28. Az ügyfél roma származású Fõlap 1

29. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

30. Összesen: max. 8

31. Pénzügyi terv önkormányzat,
vízgazdálkodási társulat, mezõgazdasági
termelõ esetén összesen

max. 20 pont

32. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont

33. Mindösszesen: max. 100

34. Kommunikációs terv (+)1

35. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

2. Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

36. A. B. C.

37. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

38. Szakmai szempontok

39. Öntözés üzemi létesítményei*

40. Az öntözött terület kisebb vagy egyenlõ
20 ha-nál

Mûszaki leírás és tervdokumentáció 5

41. Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb,
mint 4 bar nyomású –, kis és közepes
intenzitású, esõztetõ, valamint
mikroöntözõ berendezések alkalmazása.

Mûszaki leírás és tervdokumentáció,
engedélyezési terv

Igen: 5 Nem: 0

42. A beruházás vízvisszatartó tározó építését 
is tartalmazza

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Vízjogi engedély alapján

3

43. Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû
kihasználtságának fokozása

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet 
igazolása

2

44. A fejlesztés kizárólag felszíni vízkészletre
támaszkodik.

Vízjogi engedély alapján 3

45. A beruházás közösségi
öntözõvízszolgáltató mûbõl nyeri az
öntözõvizet

Vízjogi engedély alapján 2

46. Öntözés közösségi létesítményei**

47. Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû
kihasználtságának fokozása

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Vízjogi engedély alapján

10

48. Új öntözõvízszolgáltató mû Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5

49. A kiszolgálni tervezett öntözésre
berendezett terület nagysága

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Nagyobb, vagy egyenlõ
mint 50, akkor

5 pont
ha kisebb mint 50 ha:

0 pont

50. Összesen: max. 20

51. Horizontális szempontok

52. A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak 
átlaglétszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17
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53. A megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

54. Összesen: max. 22

55. Egyéb szempontok

56. Ha az ügyfél nem természetes személy

57. Helyi/Megyei/Országos Cigány
Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

58. Nõk foglalkoztatása Fõlap

59. A foglalkoztatottak számának több,
mint 50%-a nõ

5

60. A foglalkoztatottak számának 
20–50%-a nõ

2

61. A foglalkoztatottak számának kevesebb, 
mint 20%-a nõ, de legalább 1 fõ

1

62. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

63. Ha az ügyfél természetes személy

64. Az ügyfél nõ Fõlap 4

65. Az ügyfél roma származású Fõlap 1

66. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

67. Összesen: max. 8

68. Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ,
termelõi csoport, zöldség-gyümölcs
termelõi csoport, nonprofit gazdasági
társaság, vízgazdálkodási társulat esetén
összesen

max. 20 pont

69. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont

70. Mindösszesen: max. 100

71. Kommunikációs terv (+)1

72. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

3. Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

73. A. B. C. 

74. Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

75. Szakmai szempontok

76. Üzemi melioráció*

77. Az ügyfél komplex meliorációt valósít
meg. (Legalább a vízrendezés és
területrendezés elemeibõl egyaránt tervez 
beavatkozást)

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

78. Talajvédelmi funkciója van MgSZH szakvéleménye alapján 5

79. Talaj-vízháztartást javító funkciója van MgSZH szakvéleménye alapján 5

80. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

5

81. Közösségi létesítmények**

82. Kapcsolódik védett területek
vízellátásához

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

Igen: 5 Nem: 0

83. Vízvisszatartó, tározó létesítményeket
tartalmaz

Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5
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84. Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van Mûszaki leírás és tervdokumentáció
vagy Engedélyezési terv alapján

5

85. A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

5

86. Összesen: max. 20

87. Horizontális szempontok

88. A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónapban foglalkoztatottak
átlaglétszámának szinten tartása (legalább 
1 fõ)

Fõlap 10

A támogatási kérelem benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

1 új munkahely
Fõlap

14

2 vagy több új munkahely 17

89. A megvalósítás helye a Vhr. szerinti
hátrányos helyzetû területen van

5

90. Összesen: max. 22

91. Egyéb szempontok

92. Ha az ügyfél nem természetes személy

93. Helyi/Megyei/Országos Cigány
Önkormányzat nyilatkozata

Az eredeti nyilatkozat vagy hiteles
másolata

1

94. Nõk foglalkoztatása Fõlap

95. A foglalkoztatottak számának több,
mint 50%-a nõ

5

96. A foglalkoztatottak számának
20-50%-a nõ

2

97. A foglalkoztatottak számának
kevesebb, mint 20%-a nõ, de legalább
1 fõ

1

98. Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása

Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

2

99. Ha az ügyfél természetes személy

100. Az ügyfél nõ Fõlap 4

101. Az ügyfél roma származású Fõlap 1

102. Az ügyfél csökkent munkaképességû Fõlap és a 177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában
foglaltak vonatkozásában kiállított
eredeti szakvélemény, eredeti igazolás
vagy hiteles másolata.

3

103. Összesen: max. 8

104. Pénzügyi terv termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
nonprofit gazdasági társaság esetén

max. 20 pont

105. Üzleti terv vagy Mûködtetési terv max. 30 pont

106. Mindösszesen: max. 100

107. Kommunikációs terv (+)1

108. Társadalmi felelõsségvállalás (+)1

Az egy és kettõ csillaggal (*, **) jelzett értékelési szempontok együttes megvalósulása esetén a magasabb pontszámot

kell figyelembe venni.
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Pénzügyi terv pontozása

1. Pénzügyi terv önkormányzat esetén

2. Saját bevételek aránya A bázisévben* a saját bevételek aránya az
összes bevételhez képest 20% feletti

6

Ha 15,01% és 20 % között van 3 
Ha 10% és 15% között van 1
Ha 10% alatti 0

3. Felhalmozási kiadások Bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az 
összes kiadáshoz képest 13% feletti

6

ha 9,01% és 13% között van 3
ha 5% és 9% között van 1
ha 5% alatti 0

4. Üzemeltetési vizsgálat Az önkormányzat területén a belvízzel
veszélyeztetett területek aránya a bázisévhez*
képest a támogatási határozat kézhezvételét
követõ harmadik évben hány százalékkal
csökken.

max.: 6

10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont
adható, de maximum 6 pont.

5. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket)

2

Amennyiben a bázisévben* a költségvetési
hozzájárulások fedezik a mûködési költségek
100%-át

6. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén

2. A befektetett eszközök változása A befektetett eszközök változása:
– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett
eszközök változása a támogatási határozat
kézhezvételét követõ harmadik évben eléri a
beruházás 110%-át

4

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb, mint 110%,
akkor

2

Ha eléri a 90%-át, de kisebb, mint 100%, akkor 1
Ha 90% alatti, akkor 0

3. Az ügyfél értékelése Likviditás:
Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) 
értéke a bázisévben* nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlõ, 
mint 1,5

1

4. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket)
Amennyiben a bázisévben* a költségvetési
hozzájárulások fedezik a mûködési költségek
100%-át

1

5. Terv adatok értékelés Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) 
értéke a támogatási határozat kézhezvételét
követõ 3. évben nagyobb, mint 1,5

2

ha nagyobb, mint 1,2, de kisebb vagy egyenlõ, 
mint 1,5

1
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6. Pénzügyi stabilitás Pénzügyi stabilitás: (költségvetési
hozzájárulások fedezik-e a mûködési
költségeket). Amennyiben a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évben a
költségvetési hozzájárulások fedezik a
mûködési költségek 100%-át

1

7. Üzemeltetési vizsgálat A beruházással érintett mû vízgyûjtõ területén 
a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a
támogatási határozat kézhezvételét követõ
harmadik évben hány százalékkal csökken.
10 százalékpontonkénti csökkenésre 2 pont
adható, de maximum 8 pont

8

8. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv termelõi csoport, zöldség-gyümölcs termelõi csoport esetén

2. Vállalatértékelés A bázisévben* az egy tagra jutó árbevétel
értéke meghaladja a 16 millió forintot

5

ha a 12 millió forintot, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 16 millió forint

4

ha a 8 millió forintot, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 12 millió forint

3

Induló TCS esetében a számítást a támogatási 
határozat kézhezvételét követõ 3. év
tervadatai alapján kell elvégezni.

3. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata I

Ha az 1 tagra jutó árbevétel a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évre nézve
a benyújtás évéhez képest több, mint
20%-kal bõvül

4

ha több, mint 10%-kal, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 20% a bõvülés

2

Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó 
árbevétel a 9,6 millió forintot

4

ha a 8,8 millió forintot, de kevesebb, mint 9,6
millió forint

2

4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata II.

Ha a támogatási határozat kézhezvételét
követõ 3. évi árbevétel értéke, a bázisévi*
árbevételéhez képest eléri a támogatás
1,2-szeresét, de kevesebb, mint az 1,4-szerese

3

Ha eléri a támogatás 1,4-szeresét 6

5. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata III.

Az üzem által a bázisévhez* képest a
támogatási határozat kézhezvételét követõ 3.
évre vállalt befektetett eszközök
növekménye, meghaladja a 25%-ot

5

Ha 20,01-25% 4

Ha 15,01-20% 3

Ha 10,01-15% 2

Ha 5-10% 1

Ha 5% alatti 0

6. Összesen: max. 20
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1. Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ esetén

2. Értékesítés nettó árbevétele Ha az értékesítés nettó árbevétele a bázisévet* 
követõ 3. évre 15% vagy azt meghaladó
mértékben növekszik

8

Ha 13,01-15% 7
Ha 11,01-13% 6
Ha 9,01-11% 5
Ha 7,01-9% 4
Ha 5,01-7% 3
Ha 3,01-5% 2
Ha 1-3% 1
Ha 1% alatti 0

3. Adózás elõtti eredmény vizsgálata Az adózás elõtti eredmény a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. és 4. évben
pozitív

6

Amennyiben a két év közül csak az egyikben
pozitív, akkor

3

4. Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata

Az üzem által a bázisévhez* képest a
támogatási határozat kézhezvételét követõ
3. évre vállalt mezõgazdasági terület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 6 pont.

6

5. Összesen: max. 20

1. Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság esetén

2. Az ügyfél értékelése Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú
kötelezettségek) értéke a bázisévben*
nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy
egyenlõ, mint 1,3

2

3. Pénzügyi stabilitás Amennyiben a likviditási mutató
(Forgóeszközök/rövidlejáratú
kötelezettségek) értéke a támogatási
határozat kézhezvételét követõ 3. évben
nagyobb, mint 1,3

5

ha nagyobb, mint 1,1, de kisebb vagy
egyenlõ, mint 1,3

2

4. Pénzügyi terv üzemeltetési
hatékonyság vizsgálata

A befektetett eszközök változása:
– A bázisévhez* viszonyítva a befektetett
eszközök változása a támogatási határozat
kézhezvételét követõ harmadik évben
meghaladja a beruházás 110%-át

5

Ha eléri a 100%-át, de kevesebb vagy
egyenlõ, mint 110%, akkor

3

Ha nagyobb 90%-nál, de kisebb, mint 100%,
akkor

1

Ha 90% alatti, akkor 0
5. Terv adatok értékelése A beruházással érintett mû vízgyûjtõ

területén a bázisévhez* képest a támogatási
határozat kézhezvételét követõ elsõ 3 évre a
fejlesztéssel érintett (meliorált, öntözhetõ)
területek aránya nõ, akkor
10 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

5

6. Összesen: max. 20
”

* Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év, induló ügyfél esetén a támogatási

kérelem benyújtását követõ elsõ teljes gazdasági év.
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3. melléklet az 59/2011. (VI. 29.) VM rendelethez

„4. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális tartalma

1. 1. célterület esetén:

2. Mûszaki leírás

3. A beruházás alapadatai:

4. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve

5. a beruházás helye (külterület megnevezése),

6. a beruházás jellege: új, felújítás,

7. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

8. a tervezett létesítmények leírása:

9. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

10. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)

11. kapcsolódása a vízrendszerhez,

12. belvízvédekezés, vízkárelhárítás hatékonyságának értékelése, mezõgazdasági termelés biztonsága
emelésének értékelése, vizek és vizes élõhelyek ökológiai állapota megõrzésének értékelése, tározó többcélú
hasznosításának leírása,

13. Rajzok

14. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

15. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (létesítmények, nyomvonalak, területi határok
jelölésével).

16. 2. célterület esetén:

17. Mûszaki leírás

18. a beruházás alapadatai:

19. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve

20. a beruházás helye (külterület megnevezése),

21. a beruházás jellege: új, felújítás,

22. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

23. az öntözõtelep bruttó területe (öntözött terület):

24. lineár, körforgó rendszer területei (ha),

25. mikroöntözõ rendszer területei (ha),

26. tömlõs, csévélõdobos rendszer területei (ha),

27. egyéb öntözési mód területei (ha),

28. a tervezett öntözési üzem alapadatai:

29. az öntözési mód megnevezése,

30. az öntözõtelep bruttó területe (ha),

31. az évente öntözött nettó terület (ha),

32. az öntözés mértékadó vízsugárigénye (m3/h, m3/s),

33. az éves vízigény (m3),

34. öntözött növények,

35. a tervezett létesítmények leírása:

36. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.),

37. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek, nyomásviszonyok),

38. kapcsolódása a vízrendszerhez.

39. Rajzok

40. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000
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41. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévõ, mind pedig a tervezett
létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

42. 3. célterület esetén:

43. Mûszaki leírás

44. a beruházás alapadatai:

45. a beruházó (kérelmezõ, engedélyes) neve, címe,

46. a beruházás helye (külterület megnevezése),

47. a beruházás jellege: új, felújítás,

48. a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

49. a tervezett létesítmények leírása:

50. a létesítmények mûszaki alapadatai (méret, kapacitás stb.)

51. a berendezések mûszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fõ méretek)

52. kapcsolódása a vízrendszerhez,

53. talajvédelmi, talajvíz-háztartási funkciók értékelése.

54. Rajzok

55. átnézetes helyszínrajz 1:25 000–1:100 000

56. részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000–1:4000 (mind a meglévõ, mind pedig a tervezett
létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

”
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