Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Engedje meg, hogy ezúton köszönjem meg a március 1-jén megrendezésre került, a szennyvízelvezetési és – tisztítási beruházások határidőben történő megvalósítása érdekében lefolytatott első
konzultáción való megjelenését és közreműködését. Úgy vélem, jelentős előrelépés történt az ügyben és
a kedvezményezettek azonosulni tudnak a kormányzati intézkedés fontosságával.
A 1051/2013. (II.12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) végrehajtását tekintve
immáron írásban is szeretném összefoglalni, hogy milyen körülmények vezettek a szóban forgó
projektek saját hatáskörben történő megvalósításához és milyen intézkedések megtételét
tervezzük:
A

projektek

számos

problémával

küzdenek:

a

legneuralgikusabb

kérdéskör

a

támogatási

szerződésekben foglalt teljesítési határidők és ütemezés be nem tartása. A fejlesztési tárca
valamennyi szennyvíz-elvezetési és – tisztítási beruházás vizsgálatát követően 58 projekt esetében
tapasztalt a projektek előrehaladásában 6 hónapot is meghaladó csúszást a projektek eredetileg
tervezett befejezési határidejéhez viszonyítva.
A projektek megvalósítását tekintve általában közbeszerzési, műszaki, jogi és pénzügyi jellegű
problémák merültek fel, amelyek bizonyos esetekben a kedvezményezett önhibáján kívül adódóan
jelentkeztek (pl. önerő hiánya), illetve amelyek megoldását a kedvezményezettel szerződött
partnerekkel, tanácsadókkal történő együttműködés terén tapasztalható hiányosságok okozták.
Természetesen a problémák orvoslásában az Állam is részt kíván vállalni, a saját szervei működésének
felülvizsgálatával: tudjuk, hogy az ilyen típusú beruházások hatósági, engedélyezési szempontból is
összetettek, ezért megvizsgáltuk annak lehetőségét is, hogy miként tudjuk ezeket az adminisztratív
természetű akadályokat elhárítani. Ennek eredményeként került sor a 29/2013. (II. 13.) Korm.
rendeletben a jelenleg folyamatban lévő valamennyi (277) Projekthez kapcsolódó ügy kiemelt hatósági
üggyé nyilvánítására és ezzel a hatósági ügyintézési határidők radikális csökkentésére (harminc
napban került rögzítésre az általános ügyintézési, illetve tíz napban a szakhatósági állásfoglalások
határideje).
A felmerülő gazdasági, teljesítményképességbeli problémák felszámolása érdekében a Kormány
további intézkedéseket is eszközölt az elmúlt fél évben:

Elsőként érdemes kiemelni, hogy bevezetésre került a szállítói előleg fogalma. A
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. § (1) bekezdése szerint, ha
a közbeszerzés tárgya építési beruházás vagy az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás
megrendelése és a szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az ajánlattevő a
szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 10 millió forint
előlegként történő kifizetését kérheti. Ez a szabály az előleg fizetésének kötelező eseteit határozza meg
és egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy a felek a Ptk. szabályai szerint a kötelező esetkörön kívül előleg
kikötésében állapodjanak meg. A Kbt. hivatkozott szakaszának (2) bekezdése maga is rögzíti, hogy az
(1) bekezdésben foglaltak nem zárják ki, hogy a szerződésben a felek magasabb összegű előleg
nyújtásáról állapodjanak meg.
A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2012 júliusában megvalósult módosítása
eredményeként a támogatáspolitikai rendszerbe is bevezetésre került a szállítói előleg intézménye.
Ennek megfelelően szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a
Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
A Kormány 2013 januárjában a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításával úgy döntött, hogy a
Rendelet módosításával megteremti a biztosíték nyújtása alóli mentesülés lehetőségét: a Rendelet új
szabálya szerint az 57. § (1) b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Az uniós projektek önerő-problémáinak orvoslására a Kormány elfogadta az EU Önerő Alap
felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendeletet, amely alapján a
közszféra kedvezményezettek önerő-támogatást igényelhetnek, amennyiben korábban a 4/2011. (I.28.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó eljárás során az önerő rendelkezésre állásáról nyilatkoztak, azonban
az önerőt nekik fel nem róható okból nem, vagy csak részben tudják biztosítani (a továbbiakban: NFM
önerő-támogatás). Ezzel összefüggésben a Kormány 2013. február 18-i rendelete alapján döntött arról,
hogy a derogációs kötelezettséggel érintett projektek esetében a rendeletben nevesített
döntéshozó a projekt teljes önerő-igénye vonatkozásában biztosíthatja az önerő-támogatást.
A Határozat végrehajtása érdekében felállításra kerül egy olyan támogató szervezet, amelynek
elsődleges feladata a Kormány által meghatározott projektek szakmai támogatása, a szükséges
kormányzati intézkedések megtétele és a határidők betartása érdekében központi koordinációs
tevékenység ellátása. A Kormány és a nemzeti fejlesztési miniszter feladata, hogy a szóban forgó
projektek határidőben történő megvalósítását lehetővé tegye, így az új szervezet legfontosabb
rendeltetése, az e céloknak megfelelő intézkedések rendszerének a kidolgozása.
Szeretném ugyanakkor kiemelni, hogy a Kormány elsődleges célja az, hogy valamennyi
beruházás mielőbb befejeződjön. Ennek megfelelően hangsúlyozni kívánom, hogy 1051/2013. (II.12.)
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Korm. határozat csak a kormányzati beavatkozás irányvonalát jelöli ki és egyáltalán nem jelenti azt, hogy
a Kormány ezeket a projekteket „elvonná”, ellenkezőleg: a kormányzati szándék az, hogy a működő
projektek végrehajtását további eszközökkel segítse. A további eszközlendő intézkedésekről a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (1) bekezdésének d)
pontja alapján a kormánynak rendeletben kell rendelkeznie: „a 16. §-ban meghatározott esetekben az
Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás
megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket, melynek előkészítése még folyamatban van és
melyhez óhatatlanul szükséges volt a projektgazdákkal való konzultáció.
A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások tekintetében szeretném jelezni, hogy a Határozat 2. b)
pontja egyértelműen leszögezi azt, hogy külön döntés kérdése annak megítélése, hogy az egyes
közbeszerzési feladatok központi ellátására egyáltalán szükség van-e és ha igen, akkor arról a
miniszternek a Határozat szerint külön döntést kell hoznia. Hangsúlyozom, hogy a közbeszerzési
feladatok központi szintű megvalósítását csak olyan projektek esetében tudjuk elképzelni, ahol még
nem kezdődött meg a közbeszerzési eljárás, vagy annak lefolytatása objektív tényezők alapján
megállapítható akadályokba ütközik (pl. közbeszerzési szakértelem hiánya).
A fentiek alapján nyomatékosan szeretném kérni, hogy tegyen meg mindent a szóban forgó
beruházás sikeres és mielőbbi befejezése érdekében a szükséges közbeszerzési és egyéb
eljárásokat folytassa le.
Mellékelten csatolom az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően az irányadó jogszabályokat
és kérem, hogy amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal kollégáimhoz.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül a kijelölt kapcsolattartó Hizó Ferenc főosztályvezető (Kiemelt
Közszolgáltatások Főosztálya, 1011 Budapest, Fő u. 44-50., Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1., Telefon:
+36-1-795-4799, Fax: +36-1-795-06-05, E-mail: ferenc.hizo@nfm.gov.hu).
A további együttműködés jegyében

Budapest, 2013. Március 6.

Üdvözlettel:

Farkas Imre
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1. melléklet
Kapcsolódó jogszabályok
I. A szennyvízberuházásokhoz kapcsolódó kormányzati döntések
II. A szállítói előleghez kapcsolódó jogszabályhelyek
III. Az önerő-támogatáshoz kapcsolódó jogszabályok

I. A szennyvízberuházásokhoz kapcsolódó kormányzati döntések
1050/2013. (II. 12.) Korm. határozat
a szennyvíz-elvezetési- és tisztítási feladattal, valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező
projektjavaslatot még be nem nyújtott agglomerációkról
A Kormány felhívja a nemzeti fejleszti minisztert, hogy vizsgálja meg
a) az 1. és a 2. mellékletekben szereplő derogációs feladattal kötelezett - de a Környezet és Energia
Operatív Program keretében pályázati javaslatot be nem nyújtott - agglomerációk vonatkozó fejlesztési
forrás szükségleteit,
b) szükséges-e további kormányzati intézkedés az a) pontban hivatkozott projektek mielőbbi
megvalósítása érdekében.
Felelős:
Határidő:

nemzeti fejlesztési miniszter
azonnal

1. melléklet az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
Azokról a 2010. december 31-i határidővel rendelkező szennyvíz-elvezetési- és tisztítási feladattal
kötelezett agglomerációkról, melyek derogációs kötelezettséggel rendelkeznek, de projektjavaslatot még
nem nyújtottak be
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A
Az agglomeráció központi települése

B
Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)
38 461
25 304
25 141
20 170
31 782
19 282
82 705
43 045
22 195
26 563
88 179
20 338
31 206
25 833
24 809
22 723
22 168
21 819
108 090

Ajka
Balatonfűzfő
Bicske
Bonyhád
Dunavarsány
Edelény
Eger
Gyöngyös
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hódmezővásárhely
Karcag
Monor
Ráckeve
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Tiszaújváros
Törökszentmiklós
Vác

2. melléklet az 1050/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
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Azokról a 2015. december 31-i határidővel rendelkező szennyvíz-elvezetési- és tisztítási feladattal kötelezett
agglomerációkról, melyek derogációs kötelezettséggel rendelkeznek, de projektjavaslatot még nem nyújtottak be
A
B
1.
Az agglomeráció központi települése
Az agglomeráció szennyvízterhelése (LE)
2.
Aba
13 722
3.
Ács
10 846
4.
Bátaszék
14 944
5.
Fehérgyarmat
13 381
6.
Füzesabony
11 477
7.
Kiskunmajsa
12 027
8.
Mezőberény
12 009
9.
Pásztó
13 439
10.
Soltvadkert
14 885
11.
Szentlőrinckáta
12 189
12.
Tiszafüred
14 487
13.
Lovasberény
2 700
14.
Sopron-Balf
2 122
15.
Zalalövő
3 703
16.
Zámoly
3 110
17.
Algyő
7 238
18.
Ásotthalom
4 765
19.
Bana
6 138
20.
Battonya
6 312
21.
Béb
6 204
22.
Bélapátfalva
3 086
23.
Beremend
3 105
24.
Berhida
8 915
25.
Bezenye
9 586
26.
Bogács
6 626
27.
Boldog
3 533
28.
Cigánd
5 002
29.
Csákvár
6 284
30.
Csanádapáca
2 729
31.
Csegöld
2 599
32.
Csemő
5 501
33.
Csengőd
6 688
34.
Csepreg
6 592
35.
Csolnok
3 664
36.
Dad
2 373
37.
Devecser
5 837
38.
Epöl
4 395
39.
Görbeháza
2 618
40.
Gyermely
3 346
41.
Gyöngyöspata
2 570
42.
Harta
5 239
43.
Hegyeshalom
5 974
44.
Heréd
3 035
45.
Hort
3 699
46.
Ivánc
2 534
47.
Iváncsa
7 075
48.
Ják
2 609
49.
Jánosháza
4 613
50.
Jászladány
5 766
51.
Jobbágyi
2 239
52.
Kállósemjén
3 884
53.
Kaszaper
2 019
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Katymár
Kenézlő
Kenyeri
Kocs
Kölcse
Lábatlan
Létavértes
Lőkösháza
Lövő
Mándok
Máriapócs
Mezőkovácsháza
Mocsa
Mónosbél
Nagyigmánd
Nemesszalók
Noszvaj
Nyergesújfalu (Kelet)
Nyírábrány
Öskü
Páka
Polgár
Prügy
Rábacsécsény
Recsk
Répcelak
Ricse
Ruzsa
Sárisáp
Szákszend
Szeghalom
Szentistván
Szob
Szomód
Tardos
Tarján
Tarpa
Tass
Tatárszentgyörgy
Tengelic
Tiszabercel
Tiszabura
Tiszacsege
Tiszakeszi
Tótszerdahely
Tunyogmatolcs
Túrricse
Újbarok
Vásárosnamény
Vasszilvágy
Verpelét
Záhony
Zsámbék

2 099
3 075
3 038
2 863
2 934
4 072
7 898
3 827
8 749
4 334
5 699
8 948
2 836
3 226
3 727
2 667
3 431
9 511
5 748
2 440
2 274
9 628
3 616
9 224
7 973
3 933
2 503
4 049
3 769
3 593
9 707
9 500
9 435
2 728
2 379
4 289
2 164
6 322
2 087
3 236
6 849
2 889
4 970
2 447
4 453
5 311
5 809
6 288
4 992
2 224
3 999
8 155
7 569
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1051/2013. (II. 12.) Korm. határozat
az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben
történő megvalósításáról
1. A Kormány Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a
alapján az 1. mellékletben feltüntetett csatorna- és szennyvízberuházások megvalósításáról saját
hatáskörében gondoskodik.
2. A Kormány az 1. pontban meghatározott beruházások megvalósításához kapcsolódó
a) feladatok ellátására és koordinálására a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki,
b) közbeszerzési feladatok központi ellátására a nemzeti fejlesztési miniszter útján a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot jelöli ki azzal, hogy a közbeszerzési feladatok központi ellátásának
szükségszerűségéről a nemzeti fejlesztési miniszter dönt.
3. A Kormány úgy dönt, hogy az olyan beruházások esetében, amelyek vonatkozásában a nemzeti
fejlesztési miniszter a projektmenedzsmenti feladatok központi átvételéről dönt,
a) a kedvezményezett köteles elszámolni a támogató szervezettel, és
b) a projektmenedzsment elszámolható költsége a nemzeti fejlesztési miniszter által elvont feladatok
ellátására fordítandó.
4. Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat
érintő intézkedések tűrésére.
5. A Kormány e határozatának bírósági felülvizsgálatát az érintett önkormányzat képviselő-testülete a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A perben felperesként az önkormányzat
képviselő-testülete, alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
6. A keresetlevelet a belügyminiszternél a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított tizenöt
napon belül kell benyújtani.
Indokolás
A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv alapján a
környezet-, természetvédelem és vízgazdálkodás körébe tartozó kötelezettségeink szükségessé teszik a
keletkező szennyvizek megfelelő kezelését.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az
Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő
teljesítés elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás
megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, melyről határozatot hoz. Az ezzel összefüggő
döntéshozatali folyamatot az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.)
Korm. rendelet szabályozza.
A 2000 LE feletti településeken az Európai Unió felé vállalt kötelezettségeinket legkésőbb 2015.
december 31-ig kell teljesíteni, ezért minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a KEOP
pályázati rendszerben elfogadott beruházások megvalósítását.
Erre figyelemmel a Kormány - a törvényben biztosított lehetőségével élve - a derogációs határidővel
érintett szennyvíz-elvezetési- és tisztítási beruházások saját hatáskörben történő megvalósításáról döntött.
1. melléklet az 1051/2013. (II. 12.) Korm. határozathoz
1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek
A
1.
2.

Pályázó neve

B
C
A projektben érintett települések
Projekt helye További
helység
megvalósítási
helyszínek
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D
KEOP azonosító

BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYATÁDI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Bakonysárkány
Nagyatád

5.

ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Nagyecsed

6.

GARA-HERCEGSZÁNTÓNAGYBARACSKA SZENNYVÍZ
ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETFEJLESZTÉSI
TÁRSULÁS
KÖRMEND VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
BAKS KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
TOMPA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KISKŐRÖS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
TISZATENYŐ-KENGYEL KÖZÖS
SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS
HODÁSZ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MÉLYKÚT VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
TÚRKEVE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DÁVOD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
GÖNC VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
KISSZÁLLÁS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
TAMÁSI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ROMHÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSHALMA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ERDŐTELEK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Vérteskethely,
Kisbér
Bakháza,
Görgeteg,
Háromfa,
Kutas, Lábod,
Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirál
y, Tarany
Fábiánháza,
Mérk, Vállaj,
Tiborszállás
Gara,
Hercegszántó

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0044

Körmend

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0030

Baks

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047

Tompa

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0029

Kiskőrös

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0042

Tiszatenyő

Kengyel

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0043

Hodász

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046

Mélykút

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039

Túrkeve

-

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040

Csanádpalota

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072

Mezőfalva

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042

Dávod

Baracs,
Kisapostag,
Nagyvenyim
-

Gönc

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0026

Kisszállás

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044

Solymár

-

KEOP-1.2.0/B/10-2011-0001

Tamási

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077

Romhány

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0011

Jánoshalma

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029

Öcsöd

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0053

Derecske

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

Erdőtelek

-

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0091

Nagybaracska
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KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0067

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0037

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0013

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Kunszentmárton
ÓZD VÁROS
Ózd
ÖNKORMÁNYZATA
SZABADSZÁLLÁS VÁROS
Szabadszállás
ÖNKORMÁNYZATA
FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ
Forráskút
Bordány, Üllés,
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Zsombó
TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ
Komoró
Tuzsér
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS
Püspökladány
ÖNKORMÁNYZATA
TÓTKOMLÓS VÁROS
Tótkomlós
ÖNKORMÁNYZAT
TISZALÚC NAGYKÖZSÉG
Tiszalúc
ÖNKORMÁNYZATA
GÖDÖLLŐ VÁROS
Gödöllő
ÖNKORMÁNYZATA
BAJA ÉS KÖRNYÉKE
Baja
Sükösd,
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
Érsekcsanád,
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Vaskút
TÁRKÁNY KÖZSÉG
Tárkány
Csép, Ete
ÖNKORMÁNYZATA
RÉDE KÖZSÉG
Réde
Bakonybánk
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG
Nagymágocs
ÖNKORMÁNYZATA
VÁROSFÖLD KÖZSÉG
Városföld
ÖNKORMÁNYZATA
IKVA MENTI
Nagylózs
Nagycenk,
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTŐ
Pinnye,
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Pereszteg,
Sopronkövesd
SIMONTORNYA VÁROS
Simontornya
ÖNKORMÁNYZATA
KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG
Kunfehértó
ÖNKORMÁNYZAT
SARKAD VÁROS
Sarkad
ÖNKORMÁNYZATA
POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ
Pocsaj
Esztár
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
PILISCSABA NAGYKÖZSÉG
Piliscsaba
ÖNKORMÁNYZATA
TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA
Tiszaroff
Tiszagyenda
SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK
BŐVÍTÉSE
ERCSI VÁROS
Ercsi
ÖNKORMÁNYZATA
KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ
Hernádkak
Onga, Ónod,
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
Berzék,
FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI
Gesztely,
TÁRSULÁS
Sajóhídvég,
Sajólád,
Sajópetri.
Köröm
DOBOZ NAGYKÖZSÉG
Doboz
ÖNKORMÁNYZATA
NYÍRBOGÁT-KISLÉTA
Nyírbogát
Kisléta
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KEOP-1.2.0/2F/09-2011-0003
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0081
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0003
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0018
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0001
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0049
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0003
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0017
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0021

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0026
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0027
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0033
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0020
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0071

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0068

52.
53.
54.
55.

SZENNYVÍZKÖZMŰ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TAB VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
SEGESD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SAJÓKAZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MISKOLC MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tab

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0035

Segesd

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0069

Sajókaza

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0054

Miskolc

-

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0062

2. Értékelés alatt álló projektek

1.
2.

3.

4.

5.

6.

A
Pályázó neve
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(SOMOGYTÚR AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(KARÁD AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(SIÓFOK AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(BALATONLELLE AGGLOMERÁCIÓ)

B
KEOP azonosító
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0012

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet
a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1.
mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint elsőfokú hatóságként jár el,
b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön
jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály
szerint másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön
jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.
2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
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a) a döntést 30 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás
kibocsátásának határideje 10 nap,
b) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
c) a döntések kézbesítése - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton történik. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások
1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek
A
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

B
C
A projektben érintett települések
Projekt helye További
helység
megvalósítási
helyszínek
Tiszalúc
-

Pályázó neve
TISZALÚC NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP azonosító*

KEOP-1.2.0/09-112011-0001
KEOP-1.2.0/09-112011-0002
KEOP-1.2.0/09-112011-0003
KEOP-1.2.0/09-112011-0004

Siklós

-

TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ,
DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN
TELEPÜLÉSEK „SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP
FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT
MEGVELÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Komoró

Tuzsér

Gödöllő

-

TISZAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár

-

Mezőkövesd

-

Gönyű

-

Kunszentmiklós

-

KEOP-1.2.0/09-112011-0010

Kővágóörs

-

KEOP-1.2.0/09-112011-0011

Kiskunlacháza

-

Paks

-

Szigetszentmiklós

-

KEOP-1.2.0/09-112011-0012
KEOP-1.2.0/09-112011-0013
KEOP-1.2.0/09-112011-0014

Isaszeg

-

Nyírtelek

Tiszadob,
Tiszaeszlár,

GÖNYŰ ÉS NAGYSZENTJÁNOS
TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
KUNSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI
HIVATALA
16. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
15.

17.

D

ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
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Tolna

KEOP-1.2.0/09-112011-0005
KEOP-1.2.0/09-112011-0007
KEOP-1.2.0/09-112011-0008
KEOP-1.2.0/09-112011-0009

KEOP-1.2.0/09-112011-0015
KEOP-1.2.0/09-112011-0016

18.

KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
20. MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
19.

Kisláng

Tiszalök
-

Püspökladány

-

Marcali

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
22. BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Nagydorog

Marcali
(Horvátkút)
-

Bácsalmás

-

KÖRÖSLADÁNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
24. SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERI HIVATALA
25. BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Körösladány

-

Sóskút

-

Budakeszi

-

USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK
KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS
SZENNYVÍZ KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
27. SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI ÖNKROMÁNYZATI
TÁRSULÁS

Uszód

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
29. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pécel

Dunaszentbenedek,
Géderlak,
Kalocsa
Egyházasdengeleg,
Héhalom,
Kisbágyon,
Palotás
-

Tompa

-

Körmend

-

Tápiószőlős

-

Cegléd

-

Kadarkút

Hencse

Bősárkány

Csorna

Nádudvar

-

Pilisvörösvár

-

Nagybaracska

Gara,
Hercegszántó

Nagyatád

21.

23.

26.

28.

30.

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

31.

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

32.

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

33.

KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BŐSÁRKÁNY-CSORNA-FARÁD
SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA
35. NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
34.

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
37. GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA
SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
38. NAGYATÁDI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
36.

Szirák

39.

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mélykút

Bakháza,
Görgeteg,
Háromfa, Kutas,
Lábod,
Ötvöskónyi,
Rinyaszentkirál
y,
Tarany
-

40.

TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Túrkeve

-
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KEOP-1.2.0/09-112011-0017
KEOP-1.2.0/09-112011-0018
KEOP-1.2.0/09-112011-0019
KEOP-1.2.0/09-112011-0020
KEOP-1.2.0/09-112011-0021
KEOP-1.2.0/09-112011-0022
KEOP-1.2.0/09-112011-0024
KEOP-1.2.0/09-112011-0025
KEOP-1.2.0/09-112011-0026

KEOP-1.2.0/09-112011-0027

KEOP-1.2.0/09-112011-0028
KEOP-1.2.0/09-112011-0029
KEOP-1.2.0/09-112011-0030
KEOP-1.2.0/09-112011-0031
KEOP-1.2.0/09-112011-0032
KEOP-1.2.0/09-112011-0033
KEOP-1.2.0/09-112011-0034
KEOP-1.2.0/09-112011-0035
KEOP-1.2.0/09-112011-0036
KEOP-1.2.0/09-112011-0037
KEOP-1.2.0/09-112011-0038

KEOP-1.2.0/09-112011-0039
KEOP-1.2.0/09-11-

41.

DÉL-NYÍRSÉGI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Nyírbátor

42.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskőrös

Encsencs,
Nyírbéltek,
Nyírgyulaj,
Nyírvasvári,
Piricse
-

TISZATENYŐ-KENGYEL KÖZÖS
SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS
44. ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
45. HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
46. HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszatenyő

Kengyel

Újfehértó

Bököny

Hosszúpályi

-

Hodász

-

43.

2011-0040
KEOP-1.2.0/09-112011-0041

KEOP-1.2.0/09-112011-0042
KEOP-1.2.0/09-112011-0043
KEOP-1.2.0/09-112011-0044
KEOP-1.2.0/09-112011-0045
KEOP-1.2.0/09-112011-0046
KEOP-1.2.0/09-112011-0047
KEOP-1.2.0/09-112011-0048

47.

BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Baks

-

48.

FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Ajak

49.

MINDSZENT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mindszent

Anarcs,
Dombrád,
Gyulaháza,
Nyírkarász
-

Vámospércs

-

Mezőladány
Fegyvernek

Tornyospálca,
Újkenéz
-

Tök

-

Gyomaendrőd

-

Bánhorváti

Nagybarca

Dánszentmiklós

Nyáregyháza

KEOP-1.2.0/09-112012-0004

Okány

-

Szécsény

-

Bucsa

-

Igal

-

Dudar

-

KEOP-1.2.0/09-112012-0005
KEOP-1.2.0/09-112012-0007
KEOP-1.2.0/09-112012-0009
KEOP-1.2.0/09-112012-0017
KEOP-1.2.0/09-112012-0018

Hatvan

Apc, Ecséd,
Szűcsi
-

VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA
SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
51. MEZŐLADÁNY-TORNYOSPÁLCA-ÚJKENÉZ
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
52. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
53. TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
50.

GYOMAENDRŐD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
55. NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
56. DÁNSZENTM1KLÓS-NYÁREGYHÁZA
SZENNYVÍZKÖZMŰ ÉS CSATORNÁZÁSI
TÁRSULÁS
57. OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
54.

SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
59. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
58.

60.

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNAÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
62. HATVAN ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZBERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
63. VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
61.

64.

GALGA-MENTI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁST
LEBONYOLÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ

13

Vésztő
Galgamácsa

Váckisújfalu,
Vácegres,

KEOP-1.2.0/09-112011-0049
KEOP-1.2.0/09-112011-0050
KEOP-1.2.0/09-112011-0051
KEOP-1.2.0/09-112011-0052
KEOP-1.2.0/09-112011-0054
KEOP-1.2.0/09-112011-0055
KEOP-1.2.0/09-112012-0001

KEOP-1.2.0/2F/092009-0003
KEOP-1.2.0/2F/092009-0006
KEOP-1.2.0/2F/092009-0007

(ÜZEMELTETŐ) TÁRSULÁS

SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖRNYEZETÉÉRT
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
66. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
67. ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sárvár

Kisnémedi,
Püspökszilágy,
Aszód,
Domony, Bag,
Iklad,
Hévízgyörk,
Acsa, Csővár,
Galgagyörk,
Püspökhatvan
Rábapaty

Tatabánya

-

Romhány

-

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
69. NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúböszörmény
Nagykőrös

-

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kisvárda

-

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE
CSATORNAHÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE
72. GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Veresegyház

Erdőkertes,
Szada

Gönc

-

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
74. NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rózsaszentmárton
Nagyhegyes

-

Hidasnémeti

65.

68.

70.
71.

73.

-

-

KEOP-1.2.0/2F/092009-0008
KEOP-1.2.0/2F/092009-0010
KEOP-1.2.0/2F/092009-0011
KEOP-1.2.0/2F/092009-0012
KEOP-1.2.0/2F/092009-0015
KEOP-1.2.0/2F/092009-0016
KEOP-1.2.0/2F/092009-0023

KEOP-1.2.0/2F/092009-0026
KEOP-1.2.0/2F/092009-0027
KEOP-1.2.0/2F/092009-0028
KEOP-1.2.0/2F/092009-0029
KEOP-1.2.0/2F/092010-0002
KEOP-1.2.0/2F/092010-0004
KEOP-1.2.0/2F/092010-0008

75.

HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

76.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Csenger

Tornyosnémeti,
Hernádszurdok
Csenger

LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE
78. NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSÉRE
79. „VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK
SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA” CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
80. SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Lajoskomárom

Dég

Nyírmeggyes

Nyírcsaholy

Vácszentlászló

Valkó,
Zsámbok

KEOP-1.2.0/2F/092010-0009

Sajóecseg

Sajókeresztúr

Kunágota

Almáskamarás,
Nagykamarás

KEOP-1.2.0/2F/092010-0010
KEOP-1.2.0/2F/092010-0011

Dávod

-

Füzesgyarmat

-

Kaba

Tetétlen,
Báránd

77.

KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁSNAGYKAMARÁS SZENNYVÍZBERUHÁZÓ
TÁRSULÁS
82. DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
81.

FÜZESGYARMAT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
84. KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ
83.
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KEOP-1.2.0/2F/092010-0013
KEOP-1.2.0/2F/092010-0014
KEOP-1.2.0/2F/092010-0015

RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
86. DOMBÓVÁR TÉRSÉGI
SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
87. KONDOROS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
88. VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
85.

89.

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

90.

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
92. KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
91.

Drégelypalánk

Hont

KEOP-1.2.0/2F/092010-0016

Dombóvár

KEOP-1.2.0/2F/092010-0018

Kondoros

Attala,
Kapospula,
Kaposszekcső
-

Vereb

Pázmánd

Mezőtúr

-

Jánoshalma

-

Szegvár

-

Kompolt

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vasvár

Aldebrő,
Feldebrő, Kál,
Kápolna, Tófalu
-

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
95. SZÁZHALOMBATTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
96. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS
TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK
MEGOLDÁSÁRA
97. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szomód

Tata

Százhalombatta

-

93.
94.

MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
99. BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
100. TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
98.

101. BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
102. RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vaspör
Úrkút
Mezőfalva
Bakonysárkány
Tárkány
Bársonyos
Réde

103. MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
104. BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hagyárosbörönd
, Ozmánbük
Ajka
Baracs,
Kisapostag,
Nagyvenyim
Vérteskethely,
Kisbér
Csép, Ete
Kerékteleki,
Bakonyszombathely
Bakonybánk

Magyarbánhegyes
Balástya

-

105. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Öcsöd

-

106. SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-,
CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS
107. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
108. KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sándorfalva

Szatymaz

Gádoros

-

Kiskunhalas

-

Nagykálló

-

109. NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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-

KEOP-1.2.0/2F/092010-0021
KEOP-1.2.0/2F/092010-0026
KEOP-1.2.0/2F/092010-0028
KEOP-1.2.0/2F/092010-0029
KEOP-1.2.0/2F/092010-0030
KEOP-1.2.0/2F/092010-0031
KEOP-1.2.0/2F/092010-0033
KEOP-1.2.0/2F/092010-0034
KEOP-1.2.0/2F/092010-0036
KEOP-1.2.0/2F/092010-0037
KEOP-1.2.0/2F/092010-0039
KEOP-1.2.0/2F/092010-0042
KEOP-1.2.0/2F/092010-0044
KEOP-1.2.0/2F/092010-0047
KEOP-1.2.0/2F/092010-0048
KEOP-1.2.0/2F/092010-0049
KEOP-1.2.0/2F/092010-0050
KEOP-1.2.0/2F/092010-0052
KEOP-1.2.0/2F/092010-0053
KEOP-1.2.0/2F/092010-0055
KEOP-1.2.0/2F/092010-0056
KEOP-1.2.0/2F/092010-0057
KEOP-1.2.0/2F/092010-0058

110. PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
111. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
112. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
113. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
114. KELET-NYÍRSÉGI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Pilisszántó

-

Ózd

-

Szekszárd

-

Kiskunfélegyháza
Apagy

-

115. TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszakécske

116. ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS

Nagyecsed

117. KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kelebia

118. TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
119. OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
120. KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
121. CSANÁDPALOTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
122. MOSONMAGYARÓVÁRI
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
123. KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS
SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA
ÉPÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
124. TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
125. ABÁDSZALÓK-KUNHEGYES KÖZÖS
SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS
126. LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
127. BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
128. FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
129. DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
130. SZABADSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
131. GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK
SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE,
KORSZERŰSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
132. FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
133. SÜMEGI REGIONÁLIS
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Baktalórántháza,
Napkor, Nyírtét,
Ófehértó, Magy,
Nyíribrony,
Ramocsaháza
Fábiánháza,
Mérk, Vállaj,
Tiborszállás
-

Tiszaalpár
(Alpár)
Orosháza

-

Kecel

-

Csanádpalota

-

Mosonmagyaróvár

-

-

KEOP-1.2.0/2F/092010-0059
KEOP-1.2.0/2F/092010-0060
KEOP-1.2.0/2F/092010-0062
KEOP-1.2.0/2F/092010-0063
KEOP-1.2.0/2F/092010-0064

KEOP-1.2.0/2F/092010-0065
KEOP-1.2.0/2F/092010-0067
KEOP-1.2.0/2F/092010-0068
KEOP-1.2.0/2F/092010-0069
KEOP-1.2.0/2F/092010-0070
KEOP-1.2.0/2F/092010-0071
KEOP-1.2.0/2F/092010-0072
KEOP-1.2.0/2F/092010-0073

Sántos,
Szentbalázs

KEOP-1.2.0/2F/092010-0074

Abádszalók

Halásztelek,
Szigethalom
Kunhegyes

Lajosmizse

-

Baja

Sükösd,
Érsekcsanád,
Vaskút
-

KEOP-1.2.0/2F/092010-0075
KEOP-1.2.0/2F/092010-0076
KEOP-1.2.0/2F/092010-0077
KEOP-1.2.0/2F/092010-0078

Kaposszerdahel
y
Tököl

Fábiánsebestyén
Derecske

-

Szabadszállás

-

Győrszemere

Tényő, Tét,
Gyömöre

KEOP-1.2.0/2F/092010-0079
KEOP-1.2.0/2F/092010-0080
KEOP-1.2.0/2F/092010-0081
KEOP-1.2.0/2F/092010-0082

Forráskút

Bordány, Üllés,
Zsombó
Dabronc,

KEOP-1.2.0/2F/092010-0083
KEOP-1.2.0/2F/09-

Sümeg

SZENNYVÍZTÁRSULÁS

134. MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
135. TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
136. MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
137. ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
138. TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS
139. CSURGÓ REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
140. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
141. KUNSZENTMÁRTON VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
142. NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
143. ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ
VÁROS ÉS TÉRSÉGE
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSÁRA
144. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
145. NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
146. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
147. SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE
(PÁTKA, PÁKOZD, SEREGÉLYES)
SZENNYVÍZCSATORNAHÁLÓZAT BŐVÍTÉSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
148. DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mórahalom

Gógánfa,
Hetyefő, Ukk,
Zalaerdőd,
Zalagyömörő
Zákányszék

Tótkomlós

-

Keszthely

-

Erdőtelek

-

Taktaharkány

Taktaszada

Csurgó

Szenta, Porrog,
Porrogszentkirál
y
-

Nyárlőrinc

Kunszentmárton
Nagyszénás
Makó

149. NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
150. ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
151. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
152. VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
153. KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
154. PILISCSABA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
155. IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
LÉTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
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-

Békéscsaba

Apátfalva,
Földeák,
Kiszombor,
Magyarcsanád,
Maroslele
-

Nagykanizsa

-

Nyíregyháza

-

Székesfehérvár

Pákozd, Pátka,
Seregélyes

Domoszló

-

Nagymágocs

-

Ópusztaszer

-

Enying

-

Városföld

-

Kétegyháza

-

Piliscsaba

-

Nagylózs

Nagycenk,
Pinnye,

2010-0084

KEOP-1.2.0/2F/092010-0085
KEOP-1.2.0/2F/092010-0087
KEOP-1.2.0/2F/092010-0089
KEOP-1.2.0/2F/092010-0091
KEOP-1.2.0/2F/092010-0093
KEOP-1.2.0/2F/092011-0001
KEOP-1.2.0/2F/092011-0002
KEOP-1.2.0/2F/092011-0003
KEOP-1.2.0/2F/092011-0004
KEOP-1.2.0/2F2008-0001

KEOP-1.2.0/2F2008-0003
KEOP-1.2.0/2F2008-0004
KEOP-1.2.0/2F2008-0005
KEOP-1.2.0/2F2008-0006

KEOP-1.2.0/B/102010-0001
KEOP-1.2.0/B/102010-0003
KEOP-1.2.0/B/102010-0004
KEOP-1.2.0/B/102010-0006
KEOP-1.2.0/B/102010-0017
KEOP-1.2.0/B/102010-0018
KEOP-1.2.0/B/102010-0020
KEOP-1.2.0/B/102010-0021

156. BRNK TÁRSULÁS

Bogád

157. ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ádánd

Pereszteg,
Sopronkövesd
Romonya,
Nagykozár,
Kozármisleny
-

Kunfehértó

-

Sarkad

-

Békéssámson

-

Karácsond

-

Ercsi

-

158. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
159. SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
160. BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
161. KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
162. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
163. TISZASZENTMÁRTON-ZSURK VIZIKÖZMŰ
BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Zsurk, Záhony

Tiszaszentmárto
n
164. POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
Pocsaj
TÁRSULÁS
165. IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Iregszemcse
166. TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
167. SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
168. SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
169. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Esztár
-

Tab

-

Szarvas

-

Szihalom

-

Békés

-

170. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
171. TISZAPÜSPÖKI - SZAJOL - SZOLNOK
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
172. CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúszovát

-

Tiszapüspöki

Szajol, Szolnok

Cece

-

173. KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisszállás

-

174. JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Jánoshida

-

175. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bugac

-

176. SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Simontornya

-

177. ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
178. HUNYADFALVAI REGIONÁLIS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
179. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Alsónémedi

-

Hunyadfalva
Sajókaza

Nagykörű,
Tiszasüly,
Kőtelek
-

Kemecse

-

181. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Putnok

-

182. ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Zomba

-

180. KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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KEOP-1.2.0/B/102010-0024
KEOP-1.2.0/B/102010-0025
KEOP-1.2.0/B/102010-0026
KEOP-1.2.0/B/102010-0027
KEOP-1.2.0/B/102010-0028
KEOP-1.2.0/B/102010-0029
KEOP-1.2.0/B/102010-0030
KEOP-1.2.0/B/102010-0031
KEOP-1.2.0/B/102010-0033
KEOP-1.2.0/B/102010-0034
KEOP-1.2.0/B/102010-0035
KEOP-1.2.0/B/102010-0036
KEOP-1.2.0/B/102010-0037
KEOP-1.2.0/B/102010-0040
KEOP-1.2.0/B/102010-0041
KEOP-1.2.0/B/102010-0042
KEOP-1.2.0/B/102010-0043
KEOP-1.2.0/B/102010-0044
KEOP-1.2.0/B/102010-0045
KEOP-1.2.0/B/102010-0046
KEOP-1.2.0/B/102010-0047
KEOP-1.2.0/B/102010-0051
KEOP-1.2.0/B/102010-0052
KEOP-1.2.0/B/102010-0054
KEOP-1.2.0/B/102010-0055
KEOP-1.2.0/B/102010-0058
KEOP-1.2.0/B/10-

183. DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI
TÁRSULÁS

Szentendre

184. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
185. ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc

186. KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Hernádkak

Écs

Szigetmonostor,
Pócsmegyer,
Tahitótfalu,
Leányfalu
-

187. DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Doboz

Győrasszonyfa,
Győrság,
Nyalka, Nyúl,
Pannonhalma,
Pázmándfalu,
Pér, Ravazd,
Táp,
Tarjánpuszta
Onga, Ónod,
Berzék,
Gesztely,
Sajóhidvég,
Sajólád,
Sajópetri,
Köröm
-

188. KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kaposmérő

-

Füzérradvány

-

190. NYÍRBOGÁT-KISLÉTA SZENNYVÍZKÖZMŰ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
191. SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyírbogát

Kisléta

Segesd

-

192. JÁSZBERÉNY-JÁSZJÁKÓHALMA
SZENNYVÍZKÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
193. TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA
SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE
194. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jászberény

Jászjákóhalma

Tiszaroff

Tiszagyenda

Tamási

-

Emőd
Röszke

Bükkaranyos,
Harsány,
Kisgyőr
Domaszék

Jakabszállás

-

Szikszó

-

Solymár

-

Nagykáta

Bénye, Farmos,
Jászfelsőszentgyörgy,
Káva, Kóka,
Mende, Pánd,
Sülysáp,
Szentlőrinckáta,

189. PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

195. EMŐDI AGGLOMERÁCIÓ
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
196. DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS
197. JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
198. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
199. SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
200. TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI
TÁRSULÁS
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2010-0060
KEOP-1.2.0/B/102010-0061

KEOP-1.2.0/B/102010-0062
KEOP-1.2.0/B/102010-0063

KEOP-1.2.0/B/102010-0064

KEOP-1.2.0/B/102010-0065
KEOP-1.2.0/B/102010-0066
KEOP-1.2.0/B/102010-0067
KEOP-1.2.0/B/102010-0068
KEOP-1.2.0/B/102010-0069
KEOP-1.2.0/B/102010-0070
KEOP-1.2.0/B/102010-0071
KEOP-1.2.0/B/102010-0077
KEOP-1.2.0/B/102010-0078
KEOP-1.2.0/B/102010-0079
KEOP-1.2.0/B/102010-0080
KEOP-1.2.0/B/102010-0081
KEOP-1.2.0/B/102011-0001
KEOP-1.2.0/2F/092009-0021

201. ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSIÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
202. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Érd

Szentmártonkáta
,
Tápióbicske,
Tápiógyörgye,
Tápióság,
Tápiószecső,
Tápiószele,
Tápiószentmárton,
Tóalmás,
Újszilvás, Úri
Diósd, Tárnok

Kulcs

-

203. PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Páty

-

Pincehely

Tolnanémedi

Celldömölk
(Izsákfa)
Dudar

-

204. PINCEHELY NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
205. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
206. DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNAÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Ceglédbercel

Bakonynána,
Bakonyoszlop,
Bakonyszentkirály,
Csesznek,
Nagyesztegár,
Olaszfalu
-

Mezőhegyes

-

Tiszaszentimre

-

Tapolca

-

Cibakháza

-

Komló

-

Jászfényszaru

Pusztamonostor

Aranyosapáti

-

Izsák

-

216. DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
217. OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dunapataj

-

Okány

-

218. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
219. BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyrábé

-

Bugyi

-

220. TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszadada

-

221. ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG

Előszállás

-

207. CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
208. MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
209. TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
210. TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
211. CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
212. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
213. JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI
AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS
214. ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
215. IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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KEOP-1.2.0/2F2009-0001
KEOP-7.1.0/112011-0011
KEOP-7.1.0/112012-0058
KEOP-7.1.0/112012-0054
KEOP-7.1.0/112012-0052
KEOP-7.1.0/112011-0017

KEOP-7.1.0/112012-0026
KEOP-7.1.0/112012-0032
KEOP-7.1.0/112012-0004
KEOP-7.1.0/112012-0055
KEOP-7.1.0/112012-0056
KEOP-7.1.0/112011-0014
KEOP-7.1.0/112012-0034
KEOP-7.1.0/112012-0039
KEOP-7.1.0/112011-0039
KEOP-7.1.0/112012-0059
KEOP-7.1.0/112011-0005
KEOP-7.1.0/112012-0027
KEOP-7.1.0/112012-0053
KEOP-7.1.0/112011-0013
KEOP-7.1.0/11-

ÖNKORMÁNYZATA
222. SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szamosszeg

-

Pusztaszabolcs

-

Balkány

-

Mikepércs

-

226. VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
227. BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Verpelét

-

Buják

-

228. BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bucsa

-

229. KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes

-

230. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szentes

-

Nagykovácsi

-

Pétervására

-

Mezőtárkány

Egerfarmos

Szedres

-

Csongrád

-

236. ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
237. ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Dunaalmás
Adony

Almásfüzitő,
Neszmély
-

238. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
239. MARTONVÁSÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Kunmadaras

-

Martonvásár
Bácsbokod

Gyúró,
Ráckeresztúr,
Tordas
-

Méhkerék

-

242. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Földes

-

243. CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csanytelek

-

244. ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI
SZENNYVÍZTÁRSULÁS
245. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Őcsény

-

Egyek

-

Borsodnádasd

-

223. PUSZTASZABOLCS VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
224. BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
225. MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

231. NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
232. PÉTERVÁSÁRA, ERDŐKÖVESD, VÁRASZÓ,
ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET,
TARNALELESZ SZENTDOMONKOS
SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
233. MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
234. SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK
SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT
REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSA
235. CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

240. BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
241. MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

246. BORSODNÁDASD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
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2011-0001
KEOP-7.1.0/112012-0044
KEOP-7.1.0/112012-0046
KEOP-7.1.0/112012-0043
KEOP-7.1.0/112011-0022
KEOP-7.1.0/112012-0015
KEOP-7.1.0/112011-0024
KEOP-7.1.0/112011-0004
KEOP-7.1.0/112012-0031
KEOP-7.1.0/112011-0009
KEOP-7.1.0/112012-0045
KEOP-7.1.0/112012-0041

KEOP-7.1.0/112012-0022
KEOP-7.1.0/112011-0036

KEOP-7.1.0/112011-0008
KEOP-7.1.0/112012-0049
KEOP-7.1.0/112012-0050
KEOP-7.1.0/112012-0037
KEOP-7.1.0/112012-0018
KEOP-7.1.0/112012-0047
KEOP-7.1.0/112012-0035
KEOP-7.1.0/112011-0114
KEOP-7.1.0/112011-0027
KEOP-7.1.0/112012-0033
KEOP-7.1.0/112011-0028
KEOP-7.1.0/112011-0010

247. MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madaras

Katymár

248. BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
249. ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bagamér

-

Arló

-

Konyár

-

Solt

-

Jászdózsa

-

Abony

-

250. KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
251. SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
252. JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
253. ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
254. BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI
VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Biharnagybajom

KEOP-7.1.0/112012-0048
KEOP-7.1.0/112012-0038
KEOP-7.1.0/112012-0062
KEOP-7.1.0/112011-0023
KEOP-7.1.0/112012-0029
KEOP-7.1.0/112011-0012
KEOP-7.1.0/112011-0006
KEOP-7.1.0/112011-0033

* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az
előkészítési fázisban levő projektek a megvalósítás szakaszában új KEOP azonosítóval rendelkeznek majd.
2. Értékelés alatt álló projektek

8.

A
Pályázó neve
BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SOMOGYTÚR
AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD
AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (SIÓFOK
AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY
AGGLOMERÁCIÓ)
DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS
MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
(BALATONLELLE AGGLOMERÁCIÓ)
KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

10.

GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

11.

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

12.

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

13.

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

14.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15.

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16.

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
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B
KEOP azonosító*
KEOP-1.2.0/09-112011-0056
KEOP-1.2.0/09-112012-0012
KEOP-1.2.0/09-112012-0013
KEOP-1.2.0/09-112012-0014
KEOP-1.2.0/09-112012-0015
KEOP-1.2.0/09-112012-0016
KEOP-1.2.0/09-112012-0011
KEOP-1.2.0/09-112012-0020
KEOP-1.2.0/09-112012-0022
KEOP-1.2.0/09-112012-0023
KEOP-1.2.0/09-112012-0024
KEOP-1.2.0/09-112012-0027
KEOP-1.2.0/09-112012-0021
KEOP-1.2.0/09-112012-0019
KEOP-1.2.0/09-11-

17.

JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

18.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

19.

SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

20.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

21.

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

22.

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

23.

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BIHARNAGYBAJOM -SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI
TÁRSULÁS
25. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
24.

26.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2012-0025
KEOP-1.2.0/09-112012-0027
KEOP-1.2.0/09-112012-0029
KEOP-1.2.0/09-112012-0028
KEOP-1.2.0/09-112012-0030
KEOP-1.2.0/09-112012-0031
KEOP-1.2.0/09-112013-0001
KEOP-1.2.0/09-112013-0002
KEOP-1.2.0/09-112013-0003
KEOP-1.2.0/09-112013-0004
KEOP-1.2.0/09-112013-0005

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez
Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített
közigazgatási hatósági eljárások:
1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi
szolgalom alapítása),
2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
3. természetvédelmi hatósági eljárások,
4. területrendezési hatósági eljárások,
5. általános építésügyi hatósági eljárások,
6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági
eljárások,
7. útügyi hatósági eljárások,
8. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési
eljárások,
9. hírközlési hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. erdővédelmi hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.
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II. A szállítói előleghez kapcsolódó jogszabályhelyek
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
57. § (1b) Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a Kbt.
hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító
részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
(1c) Az NFÜ a szállítói előleg kifizetését független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr
ellenőrzéséhez kötheti.
(1d) A közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett
köteles kikötni a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt.
126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A gazdasági társaság vagy nonprofit
szervezet szállító - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi
tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói
előleg biztosítékaként.
3/2013. (I. 10.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) 77. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 57. § (1b) bekezdésében foglalt
szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.”
2. § Az Ávr. a következő 176. §-sal egészül ki:
„176. § E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni
kell.”
3. § Az Ávr. 94. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében „a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe „a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet” szöveg lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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III. Az önerő-támogatáshoz kapcsolódó jogszabályok
42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet
az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4.
alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § (1) Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„2. EMIR: a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített
egységes monitoring információs rendszer, valamint a Rendelet 119. § (1) bekezdésében nevesített
elektronikus alkalmazás,”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„6. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f)
pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási,
szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projektje vonatkozásában az
egyház és belső egyházi jogi személy,”
2. § Az R. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„3. Az önerő-támogatások kérelmezésének, döntéshozatalának közös szabályai”
3. § (1) Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önerő-támogatás odaítélése kérelemre, egyedi döntéssel történik. A döntés alapján vissza nem
térítendő önerő-támogatás esetében önerő-támogatói okirat, visszatérítendő önerő-támogatás esetén
támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatási
formát is tartalmazó önerő-támogatási döntés alapján önerő-támogatási szerződés kerül megkötésre.
(2) Az önerő-támogatási kérelem és mellékletei az NFÜ honlapján keresztül elérhető EMIR-en keresztül
nyújtható be. Az EMIR működéséről az NFÜ a honlapján felhasználói útmutatót tesz közzé.”
(2) Az R. 5. § (3) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kérelem tartalmazza különösen]
„h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel vagy az
adóhatóság által kibocsátott köztartozás mentességre vonatkozó hatósági bizonyítványt,
i) tájékoztatást a benyújtandó elszámolások ütemezett összegéről.”
(3) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az önerő-támogatási kérelem (3) bekezdésben foglalt bármely elemének hiányossága esetén az
NFÜ a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül, az EMIR-en keresztül hiánypótlásra hívja fel
a kérelmezőt. A hiánypótlási határidő legfeljebb a hiánypótlási felhívás közlésétől számított 8 nap.”
4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az önerő-támogatás iránti kérelmek előterjesztését követően az NFÜ az általa működtetett EMIRen keresztül hozzáférést biztosít az államháztartásért felelős miniszter részére. Az államháztartásért
felelős miniszter véleményezési jogkört gyakorol a jelen rendelet szerinti eljárásban. Az
államháztartásért felelős miniszter a kérelem és mellékletei EMIR-be történő feltöltését követően 5
napon belül elektronikusan, az EMIR-be feltöltött, önerő-támogatási kérelmenként egyedileg
megfogalmazott véleményében tájékoztatja az NFÜ-t. Ha 5 napon belül az államháztartásért felelős
miniszter nem ad vélemény, azt úgy kell tekinteni, hogy a kérelmet támogatja.”
(2) Az R. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem részesülhet önerő-támogatásban a kérelmező, ha]
„c) nem azonos a projekt kedvezményezettjével, vagy a nevében eljáró projektgazdával,”
(3) Az R. 6. § (2) bekezdés h)-j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Nem részesülhet önerő-támogatásban a kérelmező, ha]
„h) csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áll,
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozása van,
j) a projektre vonatkozóan nem rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.”
5. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a
következő g) és h) ponttal egészül ki:
[Az önerő-támogatási döntés meghozatala során figyelembe kell venni]
„e) a kérelmező által előterjesztett - különösen a kérelmező gazdasági, költségvetési helyzetére
vonatkozó - indokokat,
f) a projekt megvalósításához fűződő nemzetstratégiai megfontolásokat,
g) korábbi önerő-támogatási kérelemben vállalt ütemterv teljesülését,
h) az állami támogatási szabályoknak történő megfelelést.”
(2) Az R. 7. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 7. § a következő (1a)
bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nemzetstratégiai megfontolások tekintetében a döntéshozó állásfoglalása irányadó.
(2) A felterjesztett kérelmekről a döntéshozó folyamatos elbírálás keretében, a kérelem előterjesztésétől
számított 15 napon belül dönt. A döntésre nyitva álló határidő a kérelem EMIR-be történő hiánytalan
feltöltésével kezdődik. A döntésre nyitva álló határidőbe nem számítandó be a 6. § (1) bekezdésében
foglalt időtartam.
(3) Az önerő-támogatást a döntéshozó a rendelkezésére álló források erejéig, derogációs kötelezettséggel
érintett projektek esetében a projekt teljes önerő-igénye vonatkozásában biztosíthatja.
(4) Az önerő-támogatásra vonatkozó döntésről szóló értesítés tartalmazza a rendelet 24-26. §-ában
foglalt kifogás lehetőségéről szóló tájékoztatást is.
(5) Ha az önerő-támogatás iránti kérelem olyan projekt megvalósításához kapcsolódik, amelyből a
kedvezményezettnek bevétele (a továbbiakban: támogatással érintett bevétel) keletkezik, a kérelem
beadásával egyidejűleg, de legkésőbb az önerő-támogatási szerződés vagy önerő-támogatói okirat
közlését követő 7 napon belül a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatással érintett
bevételeit maradéktalanul a rendszer fenntartására - pótlási, üzemeltetési, fejlesztési költségeire fordítja.”
6. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A támogatási döntést az NFÜ haladéktalanul feltölti az EMIR-be és arról az EMIR-en keresztül
elektronikusan tájékoztatja a kérelmezőt. Az NFÜ a döntésről annak kézhezvételét követően
haladéktalanul tájékoztatja a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, az államháztartásért felelős
minisztert és a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.”
7. § Az R. 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önerő Alap pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a rendelkezési jogot az NFÜ
gyakorolja, ellátja az Önerő Alap gazdálkodási feladatai tekintetében a szakmai teljesítésigazolást, az
érvényesítést és az utalványozást, végzi az Önerő Alappal kapcsolatos könyvvezetési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.
(3) Az NFÜ gondoskodik az Önerő Alapban rendelkezésre álló források, a megítélt önerő-támogatások
és a visszafizetett önerő-támogatások EMIR-ben történő folyamatos, naprakész és átlátható
nyilvántartásáról, számlákkal, bizonylatokkal és egyéb szükséges dokumentumokkal alátámasztva.”
8. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Az NFÜ jogosult az önerő-támogatási szerződéstől elállni és a támogatás egy részét vagy egészét a
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelt összeggel
visszakövetelni”
(2) Az R. 18. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az NFÜ jogosult valamennyi önerő-támogatási szerződéstől elállni és a támogatás egy részét vagy
egészét a Ptk. szerinti kamattal növelt összeggel visszakövetelni]
„e) ha a kedvezményezett az önerő-támogatási kérelemben meghatározott kifizetési ütemezéstől - az
ütemezésben szereplő összeg 20%-át meghaladó mértékben - eltér.”
(3) Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a projekt önerő-támogatási szerződése az (1) bekezdés alapján megszűnik, a kedvezményezett
köteles a már folyósított önerő-támogatást a folyósítás időpontjától számított, a Ptk. szerinti kamatokkal
növelt mértékben, a visszavonásról szóló döntésben megadott fizetési számlára, de legkésőbb a projekt
támogatási szerződése megszűnésétől számított 30 napon belül egy összegben visszafizetni.”
9. § A R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Az NFÜ az önerő-támogatással összefüggő bűncselekmény gyanújának észlelése esetén
büntetőeljárást kezdeményez.
(2) A támogatói okiratban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 18. §-t és az (1)
bekezdést kell alkalmazni.”
10. § Az R. 21. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az önerő-támogatás és a korábban megítélt támogatás együttesen nem eredményezhet olyan
támogatási arányt, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §a szerinti támogatás térképben meghatározott maximális támogatási intenzitás, és a regionális beruházási
támogatás esetében a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008.
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk (6) bekezdésében előírt 25%-os saját forrás
követelményébe ütközik.”
11. § Az R. 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke az önerő-támogatással együtt sem haladhatja meg a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. Az önerőtámogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011.
december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell
megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett az önerő-támogatással együtt a Határozat 5. cikkének megfelelően
meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a
túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás
összegéből.”
12. § Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kifogást a (3) bekezdésben és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) bírálja el. Az NFK a kifogás elbírálása során nincs
kötve a kifogásban előterjesztettekhez.”
13. § Az R. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendeletnek az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
megállapított rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés g) és h) pontja, a 7. § (5)
bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja kivételével a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
14. § A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi
forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az 1. §-ban meghatározott bevételek közül a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell átutalni]
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„a) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára
(ÁHT: 333717, számlaszám: 10032000-00290737-57000006) az 1. § a) pontjában meghatározott
13,5%-ból 8,5%-ot,”
15. § Az R.
a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a „köztartozás mentes” szövegrész helyébe „köztartozásmentes”
szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés 11. pontjában a „2007-2013 programozási” szövegrész helyébe a „2007-2013
közötti programozási” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „érintett” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelős” szöveg,
d) 10. § (4) bekezdésében az „önerő-támogatási” szövegrészek helyébe az „önerő-támogatói” szöveg,
e) 14. § (1) bekezdésében a „kifizetésre” szövegrészek helyébe a „teljesítésre” szöveg,
f) 17. § (3) bekezdésében az „EMIR-rendszerbe” szövegrész helyébe az „EMIR-be” szöveg,
g) 17. § (4) bekezdésében az „EMIR-rendszerben” szövegrész helyébe az „EMIR-ben” szöveg,
h) 20. § (1) bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.” szöveg,
i) 21. § (6) bekezdésében a „önrész” szövegrész helyébe az „önerő” szöveg,
lép.
16. § Hatályát veszti az R.
a) 1. § (1) bekezdésének a) pontja,
b) 5. § (3) bekezdés j) pontja,
c) 10. § (3) bekezdése,
d) 10. § (5) bekezdése,
e) 11. § (1) bekezdése,
f) 21. § (5) bekezdése,
g) 24. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdése” szövegrész,
h) 27. § (2) bekezdése.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Egységes szerkezetben az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012.
(X. 9.) Korm. rendelet:
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
a)
b) XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. Szakmai fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím 13. EU Önerő Alap jogcímcsoport (a továbbiakban: Önerő Alap) felhasználására
terjed ki.
(2) Az Önerő Alap célja a 2007-2013 programozási időszakban - az Európai Területi Együttműködés
programjaiból származó támogatások kivételével - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
Kohéziós Alapból támogatásban részesülő közszféra szervezet kedvezményezettek önerejéhez támogatás
nyújtása.
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2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. döntéshozó: a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter,
2. EMIR: a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (1) bekezdés c) pontjában
nevesített egységes monitoring információs rendszer, valamint a Rendelet 119. § (1) bekezdésében
nevesített elektronikus alkalmazás,
3. kedvezményezett: az önerő-támogatásban részesülő közszféra szervezet, vagy annak jogszabályban
meghatározottak szerinti jogutódja,
4. kérelmező: az önerő-támogatásra irányuló kérelmet benyújtó közszféra szervezet,
5. köztartozásmentes adózói adatbázis: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32.
pontja szerinti adatbázis,
6. közszféra szervezet: a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f)
pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezet, valamint a nevelési-oktatási, kulturális, felsőoktatási,
szociális, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményt érintő projektje vonatkozásában az
egyház és belső egyházi jogi személy,
7. önerő: a megvalósítandó projekt elszámolható költségeinek az európai uniós és hazai forrásból
finanszírozott költségvetési támogatáson felüli része,
8. önerő-támogatás: az európai uniós forrásból finanszírozott programhoz nyújtott vissza nem
térítendő vagy kamatmentes visszatérítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban együtt: önerőtámogatás),
9. projekt: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott,
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott művelet,
10. szállítói finanszírozás: a Rendelet 2. § (1) bekezdés 25a. pontja szerinti finanszírozás,
11. támogatás: a 2007-2013 közötti programozási időszakban - az Európai Területi Együttműködés
programjaiból származó támogatások kivételével - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás.
(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmak tekintetében a Rendelet rendelkezései az
irányadók.
II. FEJEZET
AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
3. Az önerő-támogatások kérelmezésének, döntéshozatalának közös szabályai
3. § (1) A közszféra szervezet önerő-támogatást igényelhet, ha korábban, a Rendelet hatálya alá tartozó
eljárás során az önerő rendelkezésére állásáról nyilatkozott, de az önerőt neki fel nem róható okból nem
vagy csak részben tudja biztosítani.
(2) Az önerő-támogatásokra vonatkozó közös szabályokat a rendelet 3-8. §-a, valamint 11. és 12. §-a,
14. és 15. §-a, 18-19. §-a valamint a 21-28. §-a szabályozza. A visszatérítendő önerő-támogatások
esetében alkalmazandó további szabályok vonatkozásában a rendelet 9. §-ában, valamint a 13. §-ában és
16-17. §-ában, illetve a 20. §-ában, míg a vissza nem térítendő önerő-támogatások esetében a rendelet 10.
§-ában foglaltak irányadók.
4. § (1) Az önerő-támogatás összege nem haladhatja meg a Rendelet szerinti uniós támogatással
megvalósítandó projekt keretében elszámolható, a projekt befejezéséhez a kérelem előterjesztésekor még
szükséges önerő mértékét.
(2) Az önerő-támogatás az önerő finanszírozása érdekében felvett hitel kiváltására is felhasználható. A
hitelkiváltás költségei nem elszámolhatóak.
5. § (1) Az önerő-támogatás odaítélése kérelemre, egyedi döntéssel történik. A döntés alapján vissza
nem térítendő önerő-támogatás esetében önerő-támogatói okirat, visszatérítendő önerő-támogatás esetén
támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatási
formát is tartalmazó önerő-támogatási döntés alapján önerő-támogatási szerződés kerül megkötésre.
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(2) Az önerő-támogatási kérelem és mellékletei az NFÜ honlapján keresztül elérhető EMIR-en
keresztül nyújtható be. Az EMIR működéséről az NFÜ a honlapján felhasználói útmutatót tesz közzé.
(3) A kérelem tartalmazza különösen
a) a kedvezményezett nevét,
b) a projekt azonosító számát,
c) a kérelmezett önerő-támogatási forma megjelölését a 2. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltaknak
megfelelően (visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő önerő-támogatási forma),
d) a projekt elszámolható összköltségét,
e) a projekt teljes önereje finanszírozására vonatkozó forrástáblát, valamint az Önerő Alapból igényelt
önerő-támogatás összegét,
f) a kérelmező nyilatkozatát a kérelem előterjesztésének indoklásáról és az uniós támogatási szerződés
határidőre történő teljesítéséről,
g) a rendelet V. Fejezete szerinti állami támogatási szabályoknak való megfelelésre vonatkozó
nyilatkozatot,
h) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel; vagy az
adóhatóság által kibocsátott köztartozás-mentességre vonatkozó hatósági bizonyítványt,
i) tájékoztatást a benyújtandó elszámolások ütemezett összegéről.
j)
(4) Az önerő-támogatási kérelem (3) bekezdésben foglalt bármely elemének hiányossága esetén az
NFÜ a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül, az EMIR-en keresztül hiánypótlásra hívja fel
a kérelmezőt. A hiánypótlási határidő legfeljebb a hiánypótlási felhívás közlésétől számított 8 nap.
6. § (1) Az önerő-támogatás iránti kérelmek előterjesztését követően az NFÜ az általa működtetett
EMIR-en keresztül hozzáférést biztosít az államháztartásért felelős miniszter részére. Az
államháztartásért felelős miniszter véleményezési jogkört gyakorol a jelen rendelet szerinti eljárásban.
Az államháztartásért felelős miniszter a kérelem és mellékletei EMIR-be történő feltöltését követően 5
napon belül elektronikusan, az EMIR-be feltöltött, önerő-támogatási kérelmenként egyedileg
megfogalmazott véleményében tájékoztatja az NFÜ-t. Ha 5 napon belül az államháztartásért felelős
miniszter nem ad vélemény, azt úgy kell tekinteni, hogy a kérelmet támogatja.
(2) Nem részesülhet önerő-támogatásban a kérelmező, ha
a) nem a Rendelet hatálya alá tartozó támogatással megvalósuló projekthez igényli az önerőtámogatást,
b) nem a lehetséges kérelmezői körbe tartozik,
c) nem azonos a projekt kedvezményezettjével, vagy a nevében eljáró projektgazdával,
d) a támogatásra vonatkozó, önerő finanszírozását meghatározó előírások ezt nem teszik lehetővé,
e) a hiánypótlás keretében megtett kiegészítések, módosítások ellenére a kérelemben szereplő adatok,
valamint az ahhoz kapcsolódóan benyújtott dokumentumok hiányosak, illetve hibásak,
f) a hiánypótlási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
g) az igényelt önerő-támogatás összege meghaladja a támogatási szerződésben rögzített önerő
összegét,
h) csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áll,
i) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdése szerinti köztartozása van,
j) a projektre vonatkozóan nem rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel.
7. § (1) Az önerő-támogatási döntés meghozatala során figyelembe kell venni
a) az államháztartásért felelős miniszter véleményét,
b) a projekt műszaki és pénzügyi megvalósításának előrehaladottságát,
c) a projekt megvalósítása derogációs kötelezettséghez való kapcsolódását,
d) a projektnek az érintett operatív program pénzügyi és fizikai mutatóinak teljesüléséhez való
hozzájárulását,
e) a kérelmező által előterjesztett - különösen a kérelmező gazdasági, költségvetési helyzetére
vonatkozó - indokokat,
f) a projekt megvalósításához fűződő nemzetstratégiai megfontolásokat,
g) korábbi önerő-támogatási kérelemben vállalt ütemterv teljesülését,
h) az állami támogatási szabályoknak történő megfelelést.
(1a) A nemzetstratégiai megfontolások tekintetében a döntéshozó állásfoglalása irányadó.
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(2) A felterjesztett kérelmekről a döntéshozó folyamatos elbírálás keretében, a kérelem
előterjesztésétől számított 15 napon belül dönt. A döntésre nyitva álló határidő a kérelem EMIR-be
történő hiánytalan feltöltésével kezdődik. A döntésre nyitva álló határidőbe nem számítandó be a 6. §
(1) bekezdésében foglalt időtartam.
(3) Az önerő-támogatást a döntéshozó a rendelkezésére álló források erejéig, derogációs
kötelezettséggel érintett projektek esetében a projekt teljes önerő-igénye vonatkozásában biztosíthatja.
(4) Az önerő-támogatásra vonatkozó döntésről szóló értesítés tartalmazza a rendelet 24-26. §-ában
foglalt kifogás lehetőségéről szóló tájékoztatást is.
(5) Ha az önerő-támogatás iránti kérelem olyan projekt megvalósításához kapcsolódik, amelyből a
kedvezményezettnek bevétele (a továbbiakban: támogatással érintett bevétel) keletkezik, a kérelem
beadásával egyidejűleg, de legkésőbb az önerő-támogatási szerződés vagy önerő-támogatói okirat
közlését követő 7 napon belül a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatással érintett
bevételeit maradéktalanul a rendszer fenntartására - pótlási, üzemeltetési, fejlesztési költségeire fordítja.
8. § A támogatási döntést az NFÜ haladéktalanul feltölti az EMIR-be és arról az EMIR-en keresztül
elektronikusan tájékoztatja a kérelmezőt. Az NFÜ a döntésről annak kézhezvételét követően
haladéktalanul tájékoztatja a miniszterelnökséget vezető államtitkárt, az államháztartásért felelős
minisztert és a helyi önkormányzatokért felelős minisztert.
4. A visszatérítendő önerő-támogatások speciális szabályai
9. § (1) A visszatérítendő formában nyújtott önerő-támogatást kamat, díj, jutalék, egyéb költség nem
terheli.
(2) A kérelem az 5. § (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a kérelmező támogatás
visszafizetésére vállalt ütemezésre vonatkozó nyilatkozatát is.
(3) A visszatérítendő önerő-támogatás visszafizetés ütemezésének megállapítására a kérelmező
nyilatkozata szerint kerülhet sor azzal, hogy
a) a visszatérítendő önerő-támogatás teljes összegét a projekt pénzügyi zárása és a projekt fenntartási
időszakának vége közötti időszakban kell visszafizetni, és
b) a visszafizetésre legalább havi, legfeljebb féléves részletekben kerülhet sor.
(4) A visszatérítendő önerő-támogatás visszafizetésének időtartamát és ütemezését a döntéshozó a
projekt műszaki vagy pénzügyi-teljesítési sajátosságaira figyelemmel a (3) bekezdéstől eltérően is
meghatározhatja.
(5) A visszatérítendő önerő-támogatás felhasználásának feltételeit önerő-támogatási szerződésben kell
rögzíteni, mely tartalmazza különösen
a) az önerő-támogatás
aa) összegét és ütemezését,
ab) folyósításának módját,
b) a folyósított önerővel való elszámolás módját, annak ellenőrzését,
c) a visszafizetés ütemezését és a visszafizetés (6) bekezdésben foglalt biztosítékait.
(6) Az önerő-támogatás biztosítéka a kedvezményezett valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a
pénzforgalmi szolgáltatónak címzett, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó
nyilatkozata. A beszedési megbízás tekintetében a jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető pénzforgalmi számlák vehetők figyelembe.
(7) A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén az önerő-támogatási
szerződést - ideértve a vissza nem térítendő és visszatérítendő önerő-támogatást is tartalmazó döntés
alapján megkötött szerződést is - az NFÜ ellenjegyzi és köti meg, a döntés közlésétől számított
legfeljebb tizenöt napon belül.
5. A vissza nem térítendő önerő-támogatásokra vonatkozó speciális szabályok
10. § (1) Vissza nem térítendő támogatási forma abban az esetben igényelhető, ha
a) az igénylő szervezet gazdasági, költségvetési helyzete ezt indokolja,
b) a projekt megvalósítása az adott operatív program pénzügyi és fizikai céljainak teljesüléséhez
alapvetően szükséges,
c) a projekt megvalósításához nemzetstratégiai érdek fűződik, vagy
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d) a projekthez derogációs kötelezettség kapcsolódik.
(2) A kérelem elbírálása során a döntéshozó - az NFÜ, EMIR rendszerben történő tájékoztatása alapján
- figyelembe veheti, hogy a kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően már megvalósított a
Rendeletben foglaltaknak megfelelően lezárt uniós finanszírozású projekteket.
(3)
(4) A vissza nem térítendő önerő-támogatás felhasználásának feltételeit önerő-támogatói okiratban kell
rögzíteni, mely tartalmazza különösen az önerő-támogatás összegét, illetve folyósításának módját. Az
önerő-támogatói okiratot az NFÜ bocsátja ki, a döntés közlésétől számított legfeljebb tizenöt napon
belül.
(5)
III. FEJEZET
AZ ÖNERŐ ALAP ÉS AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE, ELLENŐRZÉSE,
VISSZAFIZETÉSE
6. Az Önerő Alap kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése
11. § (1)
(2) Az Önerő Alap pénzügyi lebonyolítására szolgáló számla felett a rendelkezési jogot az NFÜ
gyakorolja, ellátja az Önerő Alap gazdálkodási feladatai tekintetében a szakmai teljesítésigazolást, az
érvényesítést és az utalványozást, végzi az Önerő Alappal kapcsolatos könyvvezetési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.
(3) Az NFÜ gondoskodik az Önerő Alapban rendelkezésre álló források, a megítélt önerőtámogatások és a visszafizetett önerő-támogatások EMIR-ben történő folyamatos, naprakész és
átlátható nyilvántartásáról, számlákkal, bizonylatokkal és egyéb szükséges dokumentumokkal
alátámasztva.
(4) Az önerő-támogatással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében lehetőség van lebonyolító szerv
bevonására.
12. § A kérelmező köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabályban feljogosított
szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni és a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.
13. § (1) A visszatérítendő támogatások vonatkozásában az NFÜ minden naptári év végén
egyenlegközlőt készít, amelyben a megadott fordulónapon fennálló önerő-támogatás tartozásról
tájékoztatja a kérelmezőt.
(2) Az egyenlegközlőnek tartalmaznia kell különösen
a) az egyenlegközlőt kiállító intézmény adatait (név, cím),
b) az adós azonosító adatait (név, cím, szerződés, tartozást megállapító döntés száma),
c) a tartozás jogcímét,
d) a tartozás összegét az esedékesség időpontja szerint részletezve és összesítve,
e) az egyenlegközlő visszaküldésének határidejét,
f) a kedvezményezett részéről a tartozás elismerésére vonatkozó nyilatkozatot,
g) a tartozás adataival kapcsolatban az eltérés jelzésére vonatkozó lehetőséget.
7. Az önerő-támogatás kifizetése és ellenőrzése
14. § (1) Az önerő-támogatás a támogatás folyósításával egyidejűleg kerül teljesítésre. Ennek
megfelelően a kifizetés a kedvezményezett, vagy szállítói finanszírozás esetén a szállító számlájára
történő átutalással kerül teljesítésre.
(2) Az önerő-támogatás felhasználása során a kedvezményezett köteles figyelemmel lenni a
közbeszerzési szabályok betartására is.
15. § Az önerő-támogatás felhasználását az NFÜ a támogatás felhasználásának ellenőrzése során, azzal
azonos módon ellenőrzi.
8. Az önerő-támogatás visszafizetése a visszatérítendő önerő-támogatások esetén
16. § (1) A kedvezményezett az önerő-támogatás visszafizetését az önerő-támogatási szerződésben
meghatározott ütemezés szerint a lebonyolítási számlára történő átutalással teljesíti.
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(2) A visszafizetés akkor teljesül, ha a visszafizetett önerő-támogatás az (1) bekezdés szerint megjelölt
fizetési számlán jóváírásra kerül.
17. § (1) Az önerő-támogatás esetén a kedvezményezett az önerő-támogatási szerződés hatálya alatt
egy alkalommal kezdeményezheti az általa vállalt visszafizetési ütemezés módosítását (a továbbiakban:
átütemezési kérelem). Az átütemezési kérelem előterjesztésére csak az a kedvezményezett jogosult,
amely az ütemezés szerinti visszafizetési kötelezettségének az átütemezési kérelem előterjesztését
megelőzően maradéktalanul eleget tett.
(2) Az átütemezési kérelem elbírálása során a döntéshozó köteles figyelembe venni
a) a még ki nem fizetett önerő-támogatás összegét,
b) a kedvezményezett korábbi visszafizetéseinek teljesítését,
c) a projekt várható megvalósítási dátumát, a fenntartási időszak végét,
d) az Önerő Alapban rendelkezésre álló forrás nagyságát, és
e) a projekt lezárásának dátumát.
(3) Az átütemezési kérelmet az EMIR-be kell feltölteni. Az átütemezési kérelemről a döntéshozó az
erre irányuló kérelem EMIR-be történő feltöltésétől számított 15 napon belül dönt. A kérelem
elfogadását követő 5 napon belül a kedvezményezettet a módosított ütemezésről szóló önerő-támogatási
szerződés módosítására irányuló tervezet megküldésével tájékoztatni kell a kérelem elfogadásáról és a
tájékoztatás kézhezvételétől számított 10 napos határidőt kell kitűzni az aláírt önerő-támogatási
szerződés-módosítás visszaküldésére. Ha a kedvezményezett az aláírt önerő-támogatási szerződés
módosítását a megjelölt határidőig nem küldi vissza, a közreműködő szervezet az önerő-támogatási
szerződés átütemezési kérelem okán történő módosítására irányuló eljárást megszünteti, és erről
tájékoztatja a kérelmezőt.
(4) Ha az átütemezési kérelmet a döntéshozó elutasítja, erről a kedvezményezettet és az NFÜ-t 5 napon
belül az indokok megjelölésével írásban köteles tájékoztatni. Az NFÜ gondoskodik az átütemezésre
vonatkozó döntés EMIR-ben történő közzétételéről.
IV. FEJEZET
AZ ÖNERŐ-TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
9. A szerződésszegés közös szabályai
18. § (1) Az NFÜ jogosult az önerő-támogatási szerződéstől elállni és a támogatás egy részét vagy
egészét a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti kamattal növelt
összeggel visszakövetelni
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §ában foglalt esetekben,
b) ha a támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül,
c) ha a támogatási szerződés szerint szükséges önerő lecsökken,
d) ha a kedvezményezett e rendelet, vagy az önerő-támogatási szerződés rendelkezéseit megszegi,
e) ha a kedvezményezett az önerő-támogatási kérelemben meghatározott kifizetési ütemezéstől - az
ütemezésben szereplő összeg 20%-át meghaladó mértékben - eltér.
(2) Ha a projekt önerő-támogatási szerződése az (1) bekezdés alapján megszűnik, a kedvezményezett
köteles a már folyósított önerő-támogatást a folyósítás időpontjától számított, a Ptk. szerinti kamatokkal
növelt mértékben, a visszavonásról szóló döntésben megadott fizetési számlára, de legkésőbb a projekt
támogatási szerződése megszűnésétől számított 30 napon belül egy összegben visszafizetni.
19. § (1) Az NFÜ az önerő-támogatással összefüggő bűncselekmény gyanújának észlelése esetén
büntetőeljárást kezdeményez.
(2) A támogatói okiratban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 18. §-t és az (1)
bekezdést kell alkalmazni.
10. A visszatérítendő önerő-támogatásra vonatkozó szerződésszegés egyéb szabályai
20. § (1) Az NFÜ jogosult valamennyi önerő-támogatási szerződéstől elállni és a támogatás egy részét
vagy egészét a Ptk. szerinti kamattal növelt összeggel visszakövetelni, ha a kedvezményezett a
visszatérítendő önerő-támogatás visszatérítése iránti kötelezettségét az önerő-támogatási szerződés
szerinti határidő leteltét követő 30 napon belül nem teljesíti.
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(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a már kifizetett önerő-támogatás a kedvezményezett részére
megítélt egyéb, felhalmozási célú központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.
(3) Ha az (2) bekezdésben foglaltak szerint a követelés nem érvényesíthető, az NFÜ intézkedik
követelése biztosítékból történő érvényesítéséről.
(4) A visszatérítendő és a vissza nem térítendő támogatási formát is tartalmazó támogatási
szerződésekre a jelen § rendelkezései irányadók.
V. FEJEZET
ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
21. § (1) Az e rendelet alapján nyújtható önerő-támogatás az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, ha
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás önerejét egészíti ki és
kizárólag a korábban megítélt támogatás odaítélésének alapjául szolgáló jogcímrendeletben
meghatározott jogcímekhez tartozó támogatási kategóriák szerint nyújtható, az ott meghatározottak
szerint.
(2) A korábban megítélt kulturális célú támogatáshoz az önerő kiegészítésére kulturális támogatás
nyújtható az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának szabályai szerint.
(3) A korábban megítélt közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatáshoz közszolgáltatás
ellentételezésére támogatás nyújtható.
(4) Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban megítélt támogatás alapján már megkezdett
beruházáshoz az önerő kiegészítésére kizárólag csekély összegű támogatás adható, ha arra a (2) és a (3)
bekezdés alapján nem nyújtható támogatás.
(5)
(6) Nem nyújtható önerő-támogatás a projekthez szükséges önerő kiegészítésére, ha a támogatási
kategória maximális támogatási intenzitását meghatározó előírások azt nem teszik lehetővé.
(7) Az önerő-támogatás és a korábban megítélt támogatás együttesen nem eredményezhet olyan
támogatási arányt, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §a szerinti támogatás térképben meghatározott maximális támogatási intenzitás, és a regionális
beruházási támogatás esetében a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet)
szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 13. cikk (6) bekezdésében előírt 25%-os
saját forrás követelményébe ütközik.
(8) Az azonos elszámolható költségek vonatkozásában az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti,
korábban megítélt támogatás és az önerő-támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az uniós
állami támogatási szabályokban, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.
22. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával
megbízott kedvezményezett kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátásához nyújtott támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a
versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke az önerő-támogatással együtt sem haladhatja meg a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, beleértve az ésszerű nyereséget. Az önerőtámogatás mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011.
december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: Határozat) 5. cikke szerint kell
megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett az önerő-támogatással együtt a Határozat 5. cikkének megfelelően
meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha
a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a
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túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás
összegéből.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
23. § (1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele a kedvezményezett nyilatkozata arról,
hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma
nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
(2) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az
előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
(3) A Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 3.
cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.
(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében
meghatározottakhoz.
(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami
támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami
támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.
VI. FEJEZET
JOGORVOSLAT
11. Kifogás
24. § (1) A kérelmező a döntés 8. § szerinti közlésétől számított nyolc napon belül az NFÜ-höz, az
önerő-támogatás odaítélésére vonatkozó, jelen rendeletben foglaltak megsértését alátámasztó
indokolással, írásban kifogást nyújthat be. A kifogás előterjesztésére nyitva álló határidő jogvesztő.
(2) A kifogás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.
(3) A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.
(4) A kifogásnak az önerő-támogatásra vonatkozó támogatási szerződés megkötésére halasztó hatálya
van.
(5) A kifogást a beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni.
25. § (1) Az NFÜ gondoskodik a kifogás EMIR-rendszerbe történő feltöltéséről és egyben a kifogást
és az abban foglaltakkal kapcsolatos írásbeli szakmai álláspontját az annak alátámasztására szolgáló
dokumentációval együtt a kifogás beérkezésétől számított 10 napon belül megküldi a döntéshozó részére.
(2) A kifogást a (3) bekezdésben és a (4) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság (a továbbiakban: NFK) bírálja el. Az NFK a kifogás elbírálása során
nincs kötve a kifogásban előterjesztettekhez.
(3) A kifogást a döntéshozó érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) a kifogást a 24. § (1) bekezdése szerinti határidőn túl terjesztették elő,
b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő,
c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő,
d) a kifogás nem tartalmaz a 24. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
(4) A döntéshozó a részére megküldött kifogással kapcsolatban az alábbi intézkedéseket hozhatja:
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal az e rendeletben foglaltakkal összhangban lévő döntést
hoz, vagy
b) a kifogást írásbeli szakmai álláspontjával együtt az NFK soron következő ülésére előterjeszti.
(5) Az NFK a részére elbírálásra megküldött kifogással kapcsolatban a következő döntéseket hozhatja:
a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal utasítja a döntéshozót a jogszerű állapot
helyreállítására, vagy
b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.
(6) Az NFK (5) bekezdés szerinti döntésének meghozatalában a döntéshozó nem vesz részt.
(7) A döntéshozó, illetve a 25. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén az NFK a kifogás tárgyában
hozott döntésről az indokok megjelölésével írásban értesíti a kérelmezőt és az NFÜ-t. Az NFÜ
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gondoskodik a kifogás tárgyában született döntés EMIR-rendszerbe történő feltöltéséről. Támogatási
döntés meghozatala esetén az NFÜ megteszi a kötelezettségvállaláshoz szükséges intézkedéseket.
(8) A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további jogorvoslat előterjesztésének nincs helye.
26. § (1) A kifogást annak előterjesztője a kifogást elbíráló döntés meghozataláig erre irányuló írásbeli
nyilatkozattal visszavonhatja.
(2) Visszavonás esetén a döntéshozó az eljárást megszünteti.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)
(3) A rendelet 333/2012. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 7. § (5)
bekezdését, a Módr. hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) A rendeletnek az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
megállapított rendelkezéseit a 6. § (2) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés g) és h) pontja, a 7. § (5)
bekezdése és a 18. § (1) bekezdés e) pontja kivételével a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
28. § E rendelet
a) az SA.34770 (2012/N-2). számú bizottsági határozat,
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.), és
c) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
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