Módosult a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint
szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című (VP6-7.2.1.4-17 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. Módosult a felhívás bevezető oldala, miszerint a maximálisan igényelhető támogatási
összeg a 2. célterület tekintetében 50 millió forintról 200 millió forintra emelkedett, illetve
törlésre került a támogatói döntésekre vonatkozó hivatkozás és a kapcsolódó lábjegyzet.
2. A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című pont II. alfejezetének b) és c) pontjai az
alábbiak szerint kerültek kiegészítésre és módosításra:
- b) „Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a támogatást igénylőnek a támogatási
kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély köteles.
Az első építési tevékenységet is tartalmazó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki
ellenőr nyilatkozatát arról, hogy a megvalósított beruházás nem építési engedély köteles,
továbbá a papír (esetlegesen elektronikus) alapú építési naplót vagy annak megfelelő
kimutatást, ami tartalmazza a beépített tételek megnevezését, mennyiségét és az Építési
Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) szerinti kódját. Az ÉNGY kóddal nem rendelkező
tételek esetében jelölni kell, hogy az érintett tétel külön árajánlattal rendelkezik.”
- c) „Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló
vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Nem építési
engedélyköteles beruházások esetén csatolni szükséges továbbá az ÉNGY kódokat
tartalmazó, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót.”
3. Pontosításra került a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című pont III. alfejezetének b)
pontja, miszerint építési projekt esetében a támogatási kérelem keretében történő
költségvetés tervezése a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő
tételek azonosítója szerint történik.
4. A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások című pont az alábbi szabállyal lett kiegészítve:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés
mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre
kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!”
5. A felhívás 3.6.1 A projekt területi korlátozása című pontjában a Csongrád megye elnevezés
Csongrád-Csanád megyére módosult.
6. A felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek című pontjában
módosult a rendezett tulajdoni viszonyok igazolására vonatkozó elvárás:
„Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából
ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a
támogatási kérelem benyújtásáig.”

7. A felhívás 3.7.1 Indikátorok című pontjába beépítésre került egy szabály, miszerint:
„A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók és az OP – eredmény - indikátorok esetében.”
8. A felhívás 3.8 Fenntartási kötelezettség című pontja az alábbi szabályokkal került
kiegészítésre:
 „Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a
foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve, ha a
támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.
 A fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások
növekedése, sajáttőke-növekedés, üzemi szintű eredménynövekedés monitoring-mutatók
elmaradása esetén a szankció mértékének meghatározásakor az IH figyelembe veszi a
veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását.”
9. Pontosításra került a felhívás 4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei című
pontjának bevezető szövege.
10. Az alábbiak szerint módosult a 4.1 Támogatást igénylők köre című pont az 1. számú
célterület esetében:
„Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a
fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó
tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával
kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább
részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.”
11. Kiegészítésre került a 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre című pont, miszerint:
 „amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve
beruházást kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1.2-16 azonosítószámú Egyedi
szennyvízkezelés című felhívás kapcsán már rendelkezik Támogatói Okirattal;”
 „amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve
beruházást kíván megvalósítani, amelynek kapcsán már rendelkezik Támogatói
Okirattal/Támogatási szerződéssel.”
 Továbbá törlésre került a pont alól a „közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott támogatás”
című alfejezet.
12. A felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című pontjából
törlésre került a benyújtásra vonatkozó 24 hónapos szabály.
13. A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
alpontja pontosításra került:
„Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor hiánypótlási felhívásra
kerül sor.”
14. A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok Fenntartási és
üzemeltetési terv minősége kiegészítésre került a felhívás 2/A és 2/C jelű mellékleteiben

foglalt pontszámokkal mindkét célterület esetében. Továbbá a támogathatóság alsó határa a
minimális 50 pontról 40 pontra csökkent.
15. Az 5.3 A támogatás mértéke, összege című pontjának a) pontja pontosításra került a
Bevezető oldal módosításainak alapján, továbbá kiegészítésre került egy szabállyal,
miszerint:
„.Egy támogatást igénylő által - akár egy vagy több támogatási kérelemben - igényelt támogatási
összeg nem lépheti túl az adott célterületen igényelhető maximális támogatási összeget.
Amennyiben a jelen felhívás kapcsán már rendelkezik támogatott kérelemmel, abban az esetben a
hatályos támogatói okiratba foglalt támogatási összeg is beleszámítódik az összeghatárba”
16. Kiegészítésre került az 5.4 Előleg igénylése című pontja, a likviditási tervre vonatkozó
szabályokkal, továbbá azzal, hogy nem igényelhető támogatási előleg egyszeri elszámolás
esetén.
17. Pontosításra és kiegészítésre került a felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre című
pontja a következők szerint:
- Kiegészítésre került a „b) Projekt előkészítés költségei” pont a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet
5. számú melléklete alapján.
- Beszúrásra kerültek a „h) Szolgáltatásvásárlások költsége” és az „i) Projektmenedzsment
költségek” alpontok a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint.
- Tanyánként a támogatási összeg felső határa háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást
szolgáló rendszer kiépítése esetében maximum 2 millió forintról maximum 4 millió forintra
emelkedett, ugyanígy a háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése esetében
is.
- Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése
esetén továbbra is maximum 4 millió forint a támogatási összeg, azonban:
- legfeljebb 5 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 450.000 forint/kW;
- legfeljebb 10 kW teljesítményű rendszer esetén maximum 400.000 forint/kW számolható
el.
- „A támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani egy az illetékes áramszolgáltató által
kiadott igazolást/kimutatást arról, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 naptári
hónapban mekkora volt a tényleges villamos-energiafogyasztás a fejlesztéssel érintett tanyán,
alátámasztva ezzel a beszerelni kívánt rendszer szükségességének realitását.
A tervezett berendezés maximális kapacitása az elmúlt 12 hónap tényleges villamos-energia
fogyasztásának 110%-a lehet, azonban maximum 10 kW teljesítménnyel rendelkező rendszer
támogatható.
Azon tanyák esetében, ahol nem igazolható az éves villamosenergia-fogyasztás - vagy, mert
az elmúlt 10 évben nem rendelkeztek villamos-energia ellátással, vagy olyan módon (pl.
aggregátorral) állítottak elő villamos-energiát, hogy nem határozható meg objektíven az éves
fogyasztás mértéke, vagy nem igazolható az almérőn mért éves fogyasztás – ott legfeljebb 3,5
kW-os napelemes rendszer kialakítása támogatható.
Napelemes fejlesztések esetében a beszerelni kívánt inverter teljesítménye maximum 30%-al
haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagában mért
villamos-energiafogyasztást.”

18. A felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja az alábbiak szerint került
kiegészítésre:

„14. A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
a) Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja
meg a Kincstár által rendszeresített ÉNGY beazonosítható tételek vonatkozásában az
elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
b) Amennyiben a referenciaár az a) pont szerint nem állapítható meg, az elszámolni kívánt
kiadási tételek vonatkozásában 3 darab, funkcionálisan azonos műszaki tartalommal
rendelkező árajánlat csatolása szükséges.”
 Beillesztésre került egy 15. számú pont, amely tartalmazza a nem közbeszerzés köteles
beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályokat.
19. Pontosításra került a felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások című pontja, így továbbra is elszámolható a műszaki ellenőri
szolgáltatás, azonban ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC)
mérnöki költségeit. Továbbá az Általános költségek és immateriális javak költségei 5.5.
fejezet: „b-c, h)- i)” pontokkal egészült ki.
20. Kiegészítésre került a 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek
listája című pont a 3.4.1.1 című pontban jelzett változtatásoknak megfelelően.

21. A 6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA című
pontja a következőkkel lett kiegészítve:
„Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve
– benyújtása során csatolni szükséges:
 Engedélyköteles építési tevékenység esetében legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos
kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési
engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
tervdokumentációt és műszaki leírást.
 Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben
mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki
tervdokumentációt.
 Az első építési tevékenységet is tartalmazó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki
ellenőr nyilatkozatát arról, hogy a megvalósított beruházás nem építési engedély köteles,
továbbá a papír (esetlegesen elektronikus) alapú építési naplót vagy annak megfelelő
kimutatást, ami tartalmazza a beépített tételek megnevezését, mennyiségét és az ÉNGY
szerinti kódját.”
22. Pontosításra került a 7. fejezet a További információk GDPR rendeletre és az ÁÚF
tájékoztatóra vonatkozó leírása.
23. Kiegészítésre és pontosításra került a felhívás 8. számú A felhívás szakmai mellékletei című
pontja, kiemelten a 6. számú melléklet: Nyilatkozat nem építési engedélyköteles
tevékenység esetén című dokumentummal.
24. A felhívás egésze pontosításra került a hatályos felhívás sablon alapján.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az alábbi
szerint alakultak:

Rendszerezve és pontosítva lettek a felhívás alábbi mellékletei:



1. számú melléklet - Fogalomjegyzék
Támogatói Okirat

Új melléklet került feltöltésre:


6. számú melléklet – Nyilatkozat nem építési engedélyköteles tevékenység esetén

A fentiekben felsorolt módosítások a 2020.08.06-án kezdődő szakasszal lépnek hatályba!

