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Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szennyezett
kármentesítése” című (KEHOP-3.3.0 kódszámú) kiemelt felhívás.

területek

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól 2018. november 30-ig lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik, amelyek a
korábban benyújtott támogatási kérelmekre visszamenőleg is hatályosak és érvényesek:
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Módosított
fejezet
száma

3.6.2.

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

•
Ingatlanforgalmi
értékbecslés
elkészítés
szükséges
a
projekt
megvalósíthatósági
tanulmány
elkészítéséhez, tekintettel a felhívás 2.
számú
mellékletében
szereplő
nyilatkozatban foglaltakra.
A szennyezéssel és a beavatkozással
érintett földterületek tulajdonjogi viszonyait
tartalmazó összefoglaló lista (tulajdonos,
hrsz). benyújtása szükséges. Kérjük
egyértelműen megjelölni, hogy mely
területek érintettek a B szennyezettségi
határérték, D kármentesítési célállapot
határérték feletti szennyezéssel, illetve a
beavatkozással. A TSZ módosításakor,
illetve megvalósításra benyújtott támogatási
kérelmek esetében a beavatkozással
érintett területekről tulajdoni lap szükséges,
melynek lekérésére az Irányító Hatóságot
fel kell kérni, aki a kormányzati rendszeren
belül elérhető adatbázisból ellenőrzi.
A támogatást igénylő a beavatkozással
érintett
területét
(tulajdonában
vagy
vagyonkezelésében levő területek) a
fenntartási kötelezettség fennállásáig a
Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem
idegenítheti el. Az érintett területeket
korlátozottan adhatja bérbe, használatba,
haszonélvezetbe, haszonkölcsönbe vagy
terhelheti meg, kizárólag indokolt esetben,
olyan célból és tartalommal, mely a projekt
eredeti célkitűzéseit nem változtatja meg.
Szennyezéssel
érintett
területek
tulajdonositól
(és
vagyonkezelőiktől)
nyilatkozat beadása szükséges (2. számú
melléklet alapján)

Támogatás abban az esetben folyósítható,
amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF c. dokumentum 7.
pontjában
foglaltaktól
eltérően
az
alábbi
feltételeknek megfelelnek:
•
A kármentesítés által érintett területek
vonatkozásában a támogatásnak nem feltétele,
hogy a beavatkozás csak olyan ingatlanon
valósulhat meg, amely per – és igénymentes. A
környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 101. § (4) alapján ha a
megelőző és a helyreállítási intézkedések
elvégzése
más
tulajdonában,
birtokában
(használatában) álló területet érint, az érintett
ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni
köteles a megelőző és helyreállítási intézkedések
elvégzését.
Tekintettel arra, hogy a beavatkozás során a terület
tulajdonosai tűrni kötelesek a beavatkozás
elvégzését, a beavatkozást követően pedig az
ingatlanon a monitoring kutak kivételével nem
létesül infrastruktúra, amely fenntartása az
ingatlanon fennálló esetleges per és igény miatt
nem biztosított, így a per és igény fennállását az
Irányító Hatóság nem vizsgálja.

•

A per- teher- és igénymentesség

•
A szennyezéssel és a beavatkozással
érintett
földterületek
tulajdonjogi
viszonyait
tartalmazó összefoglaló lista (tulajdonos, hrsz).
benyújtása szükséges. Kérjük egyértelműen
megjelölni, hogy mely területek érintettek a B
szennyezettségi határérték, D kármentesítési
célállapot határérték feletti szennyezéssel, illetve a
beavatkozással. A tulajdoni lapok benyújtása nem
szükséges, azok lekéréséről az Irányító Hatóság
gondoskodik.
•
Amennyiben a beavatkozással érintett
területek állami tulajdonban vannak, az Magyar

követelménye vagyonjogi és tulajdonjogi
körben értelmezendő, így jelen felhívás
esetében a tulajdoni lapon szereplő, tartós
környezeti kár bejegyzésre nem vonatkozik.

-

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV)
vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
(továbbiakban: NFA) nyilatkozata szükséges, hogy
hozzájárul a projekt megvalósulásához, és nem
tesz olyan intézkedést a támogatást igénylővel
szemben, amely a támogatási kérelem cél
megvalósulását szolgáló – fenntartási kötelezettség
végégig tartó a projekt támogatási
szerződésében
és
a
felhívás
fenntartási
rendelkezéseiben foglalt egyéb kötelezettség
teljesítését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi.
Amennyiben az MNV vagy az NFA nem látja
indokoltnak fenti nyilatkozat megadását tekintettel
arra, hogy megvizsgálta az érintett ingatlan
vagyonkezelői szerződésben való rendezettségét
és ezáltal biztosítottnak látja fenti feltételek
teljesülését, akkor részéről nyilatkozat beadása
nem szükséges. Ez esetben elegendő, ha az
érintett terület vagyonkezelője nyilatkozik ennek
tényéről.
•
A kármentesítési beavatkozások nem
minősülnek teljes mértékben infrastrukturális vagy
termelő beruházásnak, így fenntartási kötelezettség
tekintetében
az
Irányító
Hatóság
alábbi
rendelkezést hozza:
Nem teljesül a fenntartási kötelezettség, ha
a)
a projekt keretében megépített és támogatott
infrastrukturális elem tulajdonosi szerkezete
megváltozik és
b) ez megváltoztatja a támogatott projekt jellegét
vagy végrehajtási feltételeit, vagy valamely cég
vagy közjogi szerv számára jogosulatlan előnyt
biztosít.
Kármentesítési
projektek
tekintetében
infrastrukturális elem a támogatott tevékenységek
közül a kármentesítés beavatkozási munkáihoz
szükséges létesítmények / műtárgyak kialakítása,
mint pl. monitoring kutak kialakítása és
működtetése.

3.8.
Nem jelenti a fenntartási kötelezettség megsértését
a)
a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett
változás, ha a projekt eredeti céljának megfelelően
megvalósul vagy a megvalósított projekt jellegét,
alapvető funkcionális jellemzőit és működési
feltételeit a tulajdonosi változás nem módosítja
jelentősen oly módon, hogy azzal bárkinek
jogosulatlan versenyelőnyt biztosítson,
d)
ha a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett
változás a támogatási kérelemi útmutatóban
leírtaknak megfelelően, az Irányító Hatóság
előzetes
hozzájárulásával
vagy
jogszabály
rendelkezése alapján történik.
A
fenntartási
kötelezettség
kiterjed
a
kedvezményezett
tulajdonában
vagy
vagyonkezelésében
lévő,
a
kármentesítési
beavatkozással érintett ingatlanokra is. Az érintett
területek
értékesítése,
bérbe,
használatba,

haszonélvezetbe, haszonkölcsönbe adása vagy
megterhelése kizárólag az Irányító Hatóság
előzetes jóváhagyása esetén lehetséges. Tervezett
eladás esetén ingatlanforgalmi értékbecslés
benyújtása szükséges.
•
A
projektet
követő
utómonitoring
kötelezést a
hatósági határozatban előírt
határidőkig
saját
forrásból
végzi
a
kedvezményezett.
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben
felsoroltakon túl, az alábbi szempontok
szerint nem ítélhető meg támogatás azon
támogatást igénylő részére:
a Támogatást igénylő nem rendelkezik
tényfeltárásra és/ vagy beavatkozásra
vonatkozó jogerős kötelezéssel;
a szennyező nem jogutód nélkül szűnt meg,
vagy a szennyező ismert vagy a Kvt. 102. §
alapján nem mentesül a kármentesítési
kötelezettség alól;
a kiemelt projekt nem került nevesítésre a
hatályos Éves Fejlesztési Keretben;
A támogatást igénylő nem csatolta a
Felhívás 6. pontjában szereplő összes
dokumentumot;
A projekt (tervezett) ütemezése nem felel
meg
az
Operatív
Program
szabályozásainak.

4.2

-

Tulajdonosi jogviszony igazolása

6.1.

-

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben
felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem
ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő
részére:
a
Támogatást
igénylő
nem
rendelkezik
tényfeltárásra és/ vagy beavatkozásra vonatkozó
jogerős kötelezéssel;
a szennyező nem jogutód nélkül szűnt meg, vagy a
szennyező ismert vagy a Kvt. 102. § alapján nem
mentesül a kármentesítési kötelezettség alól;
a kiemelt projekt nem került nevesítésre a hatályos
Éves Fejlesztési Keretben;
A támogatást igénylő nem csatolta a Felhívás 6.
pontjában szereplő összes dokumentumot;
A projekt (tervezett) ütemezése nem felel meg az
Operatív Program szabályozásainak.

Tulajdonosi jogviszony igazolása a
felhívás 3.6.2. pontnak megfelelően azzal a
kiegészítéssel, hogy az MNV /NFA hozzájárulások
vagy
vagyonkezelői
nyilatkozatok
beadása
legkésőbb a projektdokumentáció részeként
szükséges.
-

-A projekt megvalósításához
elengedhetetlen, de el nem számolható
költségek fedezetéről szóló nyilatkozat a
fedezetet biztosító szervezet részéről (pl.
az Éves Fejlesztési Keretben nevesített

6.1

támogatási összegen felüli költségről).
-

A támogatást igénylő nyilatkozata, hogy a
kármentesítési

utómonitoring

feladatait

saját forrásból vállalja.

6.1

- A támogatást igénylő nyilatkozata, hogy a
kármentesítési utómonitoring feladatait saját
forrásból vállalja.

