
FSldebk kSzs g. Polg rmester tSI
6922 FOIdeak Szent L. ter 1.62/524-092

Ikt.sz.:  ..........  /2022.

Ea.: Szabo Zsuzsanna
EI6terjeszt s

Targy: ,,Onkormanyzati epeletek energetikai korszerasit6se"
k6dszama: TOP Plusz 1.1.2-21
kereteben t mogatasi igeny benyejtasa,
AjanlattevSk kivalasztasa projektmenedzseri,
energetika elSkeszit8 es energetikai
feladatok ell&tasara, Mellekletek

FSIde&k KSzs gi Onkorrn&nyzat
K pviseiS=test£Jlete

FSlde, k

Tisztelt K pviselSotestQlet!

FSlde, k KSzs6gi Onkorm nyzat p#,ly:6zatot kivan benyQjtani a Ter01et,= es Telepelesfejleszt6si
Operativ Program Plusz kereteben ,,Onkorm&nyzati  p letek energetikai korszer sit se"
k6dsz ma: TOP Piusz 1.1.:2-21 cim(J paly, zati kiir, s alapjan az Onkormanyzat tulajdonaban lev6
F01deak belterOlet 854 hrsz- kivett kultQrh, z- megnevezes(J (6922 F01deak, Szent Laszi6 ter 1.) 6paler
energetikai korszer(Jsitesere.

T&rnogathat6 tev kenys gek

e  [ peletek kels5 hatarol6 szerkezeteinek korszer(Jsitese;
Fosszilis energiahordoz6 alape hStermei8 berendezesek korszer(Jsitese es csereje;
F(Jtesi es HMV rendszerek korszer(Jsitese;
Napkoilektorok telepitese es hSk0zl8 rendszerre k0tese;
Legfeljebb haztartasi merete kiserSm(J (HMKE) fotovillamos rendszer kialakitasa;
H6szivattye rendszerek telepitese es hSk0zl5 rendszerre k0tese;
Fosszilis-, vegyes- vagy tisztan megejul6 energiaforrasokb61 taplalkoz6 helyi k0z0ssegi
fBtSm(Jre val6 csatlakozas;
SECAP kidolgozasa, SEAP feielvizsgalata illetve &tdolgoz&sa SECAP-p&;

,,  Okos hal6zat es okos mer si rendszer letrehozasa;
®  KQI - es belteri vil gitasi rendszerek korszer(Jsitese;
®  K0zponti szellSzS-es legkondicion 16 rendszerek korszer(Jsitese;
o  Helyi, tersegijelentSseg(J gy6gyf0rdSk energetikai cele fejlesztese,

A felhivas meghirdetesekor a tamogat fisra rendelkezesre all6 tervezett keretOsszeg, 0sszes
elsz, molhat6 k01tseg alapon!, 90.052.904.000 Ft. A tereleti egyseg szamara rendelkezesre all6 forr ,s
meghataroz, sa es a tamogatasi kerelmek varhat6 darabsz, ma a felhivas tereleti egysegre vonatkoz6
tereletspecifikus mellekleteben talalhat6.
- a Ter(31et- es Telepi31esfejlesztesi Operativ Program Plusz kereteben a Regionalis Fejlesztesi Operativ
Programok Iranyit6 Hat6saga altal kerel meghirdetesre az 1652/2021. (IX. 21.) sz fime
kormanyhat, rozatban szerepl8 eves fejlesztesi keret alapjan,
- forrasat az Eur6pai Regionalis Fejlesztesi Alap es Magyarorsz fig kOltsegvetese tarsfinanszirozasban
biztositja,
- keret ben be rkezett kerelmekr l az iranyit6 hat6sag TKR eljarasrend szerint hoz d0nt st. A d0nt s=
elSkeszites soran az iranyit6 hat6sag D0ntes-elSkeszit8 Bizottsagot

KStelez6en megval6sitand6, 8n ilban nem t&mogathat6 tev kenys gek



A felhivas keret6ben 0nail6an nem, csak a 2.1.1. fejezetben felsorolt tev6kenys6gekkel egyett
tamogathat6, k0telez6en megvai6sitand6 tevekenysegek:
b) Akadalymentesites: amennyiben relev&ns, jelen felhivas 4.6s 5. sz. &ltalanos meilekletekben, az
akadalymentesitesre vonatkoz6 feitetelek alapjan;

c) Azbesztmentesites: amennyiben relevans, jelen felhivas 2.3 fejezeteben, az azbesztmentesit6sre
vonatkoz6 feltetelek alapjan;

d) Nyilvanossag biztositasa- ,,,&OF 21-27" c. dokumentum 10. fejezete es a Felhlvas 2.3 es 6.2.1
fejezeteben a nyilvanossag biztositasara vonatkoz6 feltetelek alapjan;
e) Kepzesi anyag kidolgozasa es kepzes tartasa -jelen felhivas 2.3 fejezet6ben, a k6pzes
biztositasara vonatkoz6 feitetelek alapjan;

f) MBeml6ki vagy a helyi vedetts6get megalapoz6 ert6k meg6rz6se - amennyiben relevans, jelen
felhivas 2.3 fejezeteben, az ertekek meg6rz6senek biztositasara vonatkoz6 felt6telek alapjan.

A t mogat s rnaxim lis rn rt ke az  sszes elsz&molhat6 k its g 100%oao

Ig nyeihet8 t mogat s: maximum 450 rniili  Ft
A t mogat si k relem beny jt si hat rideje: 2022° janu r  4°
(A felhiv s az elSterjesztes 1. mell klete.)

I.A p iy zat el6k szit s sor&n az eidterjesztes 2. meiieklet t kepez5 Aj&nlatt teli feihiv&s, aj&nlat
k r s ker lt rnegk ld sre projektmenedzseri tev kenys g beszerz s re az &raj nlatk r sben
meghat rozott szakmai tartaiorn szerint az al&bb felsorolt c geknek:

1o Sz kkutasi Telep l s zerneltet si Nonprofit Kft.
(6821 Szekkutas, Beke utca 2)
Aj nlata" 8 850 000.o +27 % AFA = bratt    239 500,° Ft

2 B k s=Bihar Telep l sfejleszt si Nonprofit Kft.
(5700 Gyula, Beke sgt. 14.).

Aj&nlata" 8 950 000+ 27% AFA = brutt  11 31111 500,=Ft

3 Fels6=B&cskai T rs g  s Gazdas gfejleszt si Kft.
(6500 Baja, Attila utca 11 .)
Aj nlata: 1   990 000+ 0 % AFA = brutt  t I 990 000,=Ft

(Felolvas61ap 3. meil klet)

Mindh&rom Aj&nlattev6 hat ridSben - 2022. januar 03. (hetfS) 00.00 6raig - k ldte meg aj nlat t.
Az aj nlatok bir iati szempontja a legalacsonyabb aj nlati  r, az elbir l s alapj t a rnegadott
bruttb aj nlati  sszeg k pezi. (4. mellekletjegyzOkdnyv)

Magyarorsz g 2022. evi kOzponti kOltsegveteserdl szOlO 2021. evi XC. tdrveny 74. § (1) bekezdese
alapjan 2022. janu r 1-tdl 2022. december 31-ig nemzeti eljar srendben ir nyadO kOzbeszerzesi
ertekhatarok alapj n, nyertes p lyazat eseten kdzbeszerzesi eljarast kell lefolytatni.

A kOzbeszerzesekrSI szOiO 2015. evi CXLIll. tOn/eny 15. § (1) bekezdes b) pontja szerinti nemzeti
kOzbeszerzesi  rt khat r- kiv ve a kOZszoig ltatOi szerzSd sekre vonatkoz6  rt khat rt = 2022.

januar 1-j tSI 2022. december 31- ig
A kOzbeszerzesi ertekhat rok jelenleg a kOvetkezSk:



Kiasszikus aj nlatk6r6k:

a) &rubeszerz6s eset6ben 15, 0 milli6 forint,
b) 6pit6si beruh z s eset6ben 50,0 miili6 forint,
c) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 100, 0 milli6 forint,
d) szolg#itat s megrendel6se eset6ben 15, 0 milli6 forint:,
e) szoig&itat#si koncesszi6 eset6ben 30, 0 milli6 forint.

KOzszolg ltat6k:

(2) Az (1) bekezd6st61 elt6rden a kOzszolg#ltat6i szerz6d6sekre vonatkoz6 nemzeti kOzbeszerz6si
6rt6khatar 2022. januar 1-j6t61 2022. december 31-eig
a)  rubeszerz6s eset6ben 50, 0 milli6 forint,
b) 6pft6si beruhaz s eset6ben 100, 0 milli6 forint,

c) szoig#itat s megrendel6se eset6ben 50, 0 milli6 forint,
d) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 200, 0 milli5 forint,
e) szolg#ltat si koncesszi6 eset6ben I00, 0 miili6 forint.

Javasiom, hogy F01deak K0zsegi Onkormanyzat a TOP Plusz 1.1.2=2"1 ,,6nkorm nyzati  p ietek
energetikai korszer sit se" - az (bnkormanyzat kiz&r61agos tulajdon&ban iev5 FOlde&k belterelet
854 hrsz- kivett kultQrhaz- felQjit&s&nak beszerzesere pbly&zatot ny jtson be az Onkorm nyzat
100%-os t mogatbsra 450 rnillib Ft  sszegre, vaUamint a birbUati szempont alapj n a
projektmenedzseri feladatok eii t sbra a Sz kkutasi Telep s zeme tet si Nonprofit Kft.ot
(6821 Szekkutas, Beke utca 2.) bizza meg.

2. A FOideak belterelet 854 hrsz- kivett kultOrhaz- megnevezes  epelet felQjit&sanak energetikai
el6kCszit6 tev kenys geinek e t s hoz az  raj n atk r sben meghat rozott szakmai tartalom
szerint az eldterjesztes 5. mefl@klet@t k@pezd Aj n att@te i fe h v&s, aj n at k r@s kere t
rnegk d sre energetikai e 6k sz t6 tev kenys g beszerz s re az a bb fe soro t c geknek:

1. DC/PA Projekt Advice Kft
(6726 Szeged, Nemet A. utca'15.)
Aj nlata: 4 400 000,=+ 0 % AFA = br tt  4 400 000,o Ft

2. Cooperation 2008 Kft.
(6727 Szeged, Gerle utca 63:)

Aj nlata" 4 700 000,=+ 27% AFA =brutt6 5 969 000.-Ft

u Koko ConsuR Kft.
(6723 Szeged, Csaba utca 22/B 3.em/7.)

Aj nlata" 4 650 000,-+ 0% AFA = brutt6 4 650 000.-Ft

(Felolvas61ap 6. mell klet)

IVlindh rom Aj&nlattev6 hat rid6ben - 2021. januar 03. (hetfS) 00.00 6raig - k ildte meg aj nlat&t.
Az aj nlatok bir iati szempontja a legalacsonyabb aj nlati &r, az elbir l&s alapj&t a megadott
brutt6 aj&nlati 6sszeg k pezi. (7. mell kletjegyz6kOnyv)

Magyarorsz g 2022. evi kOzponti kOItsegveteser61 sz616 2021. evi XC. tOrveny 74. § (I) bekezdese
alapjan 2022. januar 1-t61 2022. december 31-ig nemzefi eljarasrendben iranyad6 kOzbeszerzesi
ertekhatarok alapjan, nyertes paiyazat eseten kdzbeszerzesi eljarast kell lefolytatni.



A kOzbeszerz6sekrdl sz616 2015. 6vi CXLIlI. tOrv6ny 15. § (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzefi
kOzbeszerz6si 6rt6khat r- kiv6ve a kOzszolg ltat6i szerzdd6sekre vonatkoz6 6rt6khat rt- 2022.
janu r 1-j6tdi 2022. december 31-6ig
A kOzbeszerz6si 6rt6khat rok jelenleg a kOvetkezdk:

Klasszikus aj nlatk6r6k:

a)  rubeszerz6s eset6ben 15, 0 milli6 forint,

b) 6pit6si beruh z s eset6ben 50, 0 milli6 forint,
c)  pit si koncesszi5 eset6ben 100, 0 milli5 forint,
d) szoig ltat s megrendel6se eset6ben 15, 0 miili6 forint,
e) szolg ltat si koncesszi6 eset ben 30,0 milli6 forint.

KOzszolg ltat6k:

(2) Az (1) bekezd6st51 elt6rden a kOzszoig itat6i szerz6d6sekre vonatkoz6 nemzeti kOzbeszerz6si
6rt6khat r 2022. janu r 1-j6t51 2022. december 31-6ig
a)  rubeszerz6s eset6ben 50, 0 miili6 forint,
b) 6pit6si beruh z s eset6ben 100, 0 milli6 forint,
c) szoig ltat s megrendel6se eset6ben 50, 0 milli6 forint,
d) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 200, 0 milli6 forint,

e) szolg ltat si koncesszi6 eset6ben 100, 0 milli6 forint.

Javaslom, hogy F01deak beiterelet 854 hrsz- kivett kultQrhaz- feiQjitasanak energetikai el6keszit6
tev kenys geinek ell t s hoz az  raj nlatk r sben meghat rozott szakmai tartalom szerint
energetikai eiSk sz t6 tev kenys g el t s hoz - a b r iati szempont a apj&  a Projekt Advice
Kft. (6726 Szeged, Nemet A. utca 15.) bizza meg a KepviseiS-testelet.

3. A F01deak belteralet 854 hrsz- kivett kuitQrhaz- megnevezes(  ¢p01et felejitasanak energetikai
tev kenys geinek ell t s hoz az  raj n atk r sben meghat rozott szakmai tarta om szerint az
eldterjesztes 8. meliekletet k pezd Aj&nlatt teli felh v s, a] n at k r s ker t megke d sre
energetikai tev kenys g beszer-z s re az a &bb fe soro t c geknek:

I= Ark&d IVlQszaki Bt.
(6400 Kiskunhalas, Gabor Aron utca 29.)
Aj nlata: 21 260 000,=+ 27% AFA = brutt  27 000 200,= Ft

2. iNS Energia Szoig itat6  s Kereskedeimi Kft.
(6753 Szeged, Zagrab utca 101.)

Ajbn ata: 19 141 O00,o+ 27% AFA =bruttb 24 309 070,=Ft

u ElektroSun Kft.
(6724 Szeged, ipoly sor 11lB.).

Aj&nlata" 17 401 500,-+ 27 % AFA = brutt6 22 099 905,-Ft

(Felolvas61ap 9. melleklet)

Mindh rom Aj nlattev6 hat rid6ben - 2021. januar 03. (hetf6) 00.00 6raig - kiJidte meg aj nlat t.
Az aj&nlatok bir lati szempontja a legalacsonyabb aj nlati &r, az elbir&l&s alapj t a megadott
brutt6 aj nlati 6sszeg k pezi. (10. mell kletjegyzdkdnyv)

Magyarorsz g 2022.  vi kdzponti kOlts gvetes rdl sz616 2021. evi XC. tOrveny 74. § (1) bekezdese
alapj n 2022. janu r 1-tdl 2022. december 31-ig nemzeti elj r srendben ir nyad6 kdzbeszerzesi
ertekhat rok alapj n, nyertes p ly zat eseten kOzbeszerzesi elj r st kell lefolytatnL



A kOzbeszerz6sekrSI sz616 2015. 6vi CXLiil. tOrv6ny 15. § (1) bekezd6s b) pontja szerinti nemzefi
kOzbeszerz6si 6rt6khat r- kiv6ve a kOzszolg ltat6i szerzdd6sekre vonatkoz6 6rt6khat rt = 2022.
janu r 1-j6tSI 2022. december 31-6ig
A kOzbeszerz6si  rt6khat rok jelenleg a kdvetkezdk:

Klasszikus aj nlatk6rdk:

a)  rubeszerz6s eset6ben 15, 0 milli6 forint,
b) 6pit6si beruh z s eset6ben 50, 0 milli6 forint,
c) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 100, 0 milli6 forint,

d) szolg ltat#s megrendel6se eset6ben 15, 0 milli6 forint,
e) szoig ltat si koncesszi6 eset6ben 30, 0 milli6 forint.

KOzszolg ltat6k:

(2) Az (1) bekezd6st61 eit6rSen a kOzszoig ltat6i szerz6d6sekre vonatkoz6 nemzeti kOzbeszerz6si
6rt6khat&r 2022. janubr 1-j tdl 2022. december 31-6ig
a)  rubeszerz6s eset6ben 50,0 milli6 forint,

b) 6pit6si beruh z s eset6ben 100, 0 milli6 forint,
c) szolg ltat s megrendel se eset6ben 50, 0 milli5 forint,
d) 6pit6si koncesszi6 eset6ben 200, 0 milli6 forint,
e) szoig itat si koncesszi6 eset6ben 100, 0 milli6 forint.

Javaslorn, hogy F01deak belterelet 854 hrsz- kivett kult rhaz- felejitasanak energetikai
tev kenys geinek eil t&s hoz az  raj nlatk r sben meghat rozott szakrnai tartaiom szerint = a
bJr&iati szempont alapj&n a E ektroSun Kft. (6724 Szeged, Jpoly sor 11/b.) bizza meg a KCpvisel6°
testelet.

Tiszte t K pvise 6- test let!

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

1,  HATAROZAT  JAVASLAT

T rgy: TOP Plusz 1.1.2o21 ,,Onkorm&nyzati  p letek energetikai korszerSsit se" projekt
keret ben a F lde&k beiter et 854 hrsz alatt  v6= kivett kult rh z-  p let ek fe j t s ra
t&mogat&si ig ny beny jt sa

F01deak K0zsegi Onkorm&nyzat KepviselS-testelete a F61de k belterLilet 854 hrsz- kivett kuit rh&z
-felejitas nak a TOP Piusz 1.1.2-21 ,,Onkorm&nyzati  p iletek energetikai korszerSsit se"
projekt kereteben tamogatasi igeny benyejtasar61 sz616 elSterjesztest megtargyalta es az alabbi
hatarozatot hozza:

A K pvisel6-test ilet iVlagyarorsz g Korm nya  ltal a ,,Onkorm nyzati  p iletek energetikai
korszer(isit se" k6dsz ma: TOP Plusz 1.1.2-21 keret ben kiirt felhiv sra t&mogat si ig nyt
ny jt be a F01deak belterQlet 854 hrsz -kivett kultQrhaz- epelet felQjitasanak beszerzesere az alabbiak
szerint:

T mogat si intenzit&s" 100 %
Projekt k6its g" brutt6 450 000 000,= Ft
ig nyelt t mogat s" brutt6 450 000 000,- Ft

A Kepvisel6-testQlet felhatalmazza a polg 6rmestert a szekseges intezkedesek megtetelere.



Felel6: polgarmester
Hatarid6: azonnal

Err61  rtesit st kap:

-  FOldeak k0zseg poigarmestere
-  F01deaki KOz0s Onkormanyzati Hivatai jegyz6je
-  FOIdeaki KOzOs Onkormanyzati Hivatai penzQgyi

F01deak, 2022. januar 04.
........................  nal G&bor

polgarmester

2.  HATAROZATI JAVASLAT

T rgy: TOP Piusz 1.1.2-2t ,,Onkorm nyzati  p ietek energetikai korszerQsit se" projekt
keret ben a F lde k belter iet 854 hrsz alatt I v6= kivett kuit rh z =  p iet nek fel jit s ra
Aj niattev6 kiv iaszt sa= az  raj niatk r sben meghat rozott szakmai tartaUom szerint
projektmenedzseri feiadatok ell t s ra

F01deak K0zsegi Onkormanyzat Kepvisel6-testQlete a F lde k beiter let 854 hrsz  - kivett saint
kultdrh z- ¢pelet felQjitasa TOP Piusz 1.t.2-21  ,,Onkorm nyzati Cp ietek energetikai
korszeriisit se"  projekt  kereteben  projektmenedzseri  feladatok  ellatasahoz  ajanlattev6
kivalasztasar61 sz616 ei6terjesztest megtargyaita ¢s az alabbi hatarozatot hozza"

A K pvisei6-test iet a 2021.december 23. napjan megkeidOtt ,,Ajanlatteteli felhiv&s, aj&nlatkCres" o
re - a hatarid6ben ¢rkezett ajanlatok alapj&n a F01de&k belterQlet 854 hrszI kivett kultQrh&z--¢pQiet
fel jit s   projektmenedzseri   feiadatok   eii t s ra   vonatkoz an   a   Sz kkutasi
Teiep i si zemeitet si Nonprofit Kft.-t (6821 Szekkutas, Beke utca 2.) bizza meg nett6  4 400
000.-Ft + 0 % AFA, azaz brutt6 4 400 000.= Ft, azaz n gymilii6 = n gysz zezer forint  sszeg rt.

A Kepvisel6-testelet felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerz6des megk0tesere, alair&sara, a
szQkseges int¢zkedesek megtetelere.

Felel6: polgarmester
Hatarid6: azonnal

Err61  rtesit st kap:

-  F01deak k0zseg polgarmestere
-  F01deaki K0z0s Onkormanyzati Hivatal jegyz6je
-  F01deaki K0z0s Onkormanyzati Hivatal penzQgyi csoportja

FOideak, 2022. januar 04.

polgarmester



3o  HATAROZATI JAVASLAT

T rgy: TOP Plusz 1.1.2-21 ,,6nkorm nyzati  p ietek enetgetikai korszer(isit se" ptojekt
keret ben a F6ide k belterLiiet 854 hrsz alatt i v6= kivett kult rh z =  p ilet nek fel jit s ra
Ajbnlattev6 kiv laszt sa- az  raj niatk r sben meghat rozott szakmai tartalom szerint =
energetikai ei6k szit6 feladatok ell t s ra

FOldeak K0zsegi Onkormanyzat KepviselS-test01ete a FSlde k belter iet 854 hrsz- kivett saint
kult rh z-  p ilet fel jit&sa a TOP Plusz 1.1.2=21 ,,Onkorrn nyzati  piJletek energetikai
korszer isit se"  projekt keret6ben energetikai elSkeszit6  feladatok  ell tasahoz ajanlattev5
kivalasztasar61 sz616 eiSterjesztest megt&rgyaita Cs az alabbi hatarozatot hozza:

A K pvisel6-test ilet a 2021.december 23. napjan megkeidOtt ,,Ajanlatteteli felhiv&s, ajanlatkeres" 

re - a hataridSben erkezett ajanlatok alapjan a F01deak belterelet 854 hrsz- kivett kulterhaz- Cpelet
fel jitas energetikai el6k szit6 feladatok ell t s ta vo atkoz an a P ojekt A vice Kft. (6726
Szeged, Nemet A. utca 15.) bizza meg nett  4 400 000°=Ft + 0 % AFA, azaz br ttd 4 400 00( .o Ft,
azaz n gymillib o n gysz zeze  forint  sszeg tt.

A Kepvisel6-testelet felhatalmazza a polgarmesteA a megbizasi szerz6des megkOtesere, al,Cir&s&ra, a
sz0kseges intezkedesek megtetelere.

Felel6: polgarmester
Hatarid6: azonnal

E !  ttesit st kap:

=  FOide, k k0zseg polgarmestere
=  F01de, ki KOzOs Onkormanyzati Hivatai jegyz6je
o  F01deaki KOzOs Onkorm, nyzati Hivatal penz0gyi csoportja

F01deak, 2022. januar 04.

polg, rmester



4.  HATAROZATI JAVASLAT

Tbrgy" TOP Plusz 1.t.2=21 ,,Onkorrn nyzati  pi ietek energetikai korszerfJsit se" projekt
keret ben a FSIde k belteriJlet 854 hrsz alatt I v6- kivett kultdthbz-=  piilet nek feidjit sbra
Aj niattev6 kiv iaszt sa- az  raj nlatk t sben meghat rozott szakmai tattalom szetint-=
energetikai feladatok eil&t&s ra

F01deak K0zsegi Onkormanyzat Kepvisel6-testQlete a FSide&k belterQiet 854 hrsz == kivett saint
==

kult rh z-  piilet fei jit sa a TOP Piusz 1.1.2=21 ,,Onkorm nyzati  p letek energetikai
korszerSsit se" projekt kereteben energetikai feladatok ellatasahoz ajanlattev8 kivalasztasar61 sz616
el6terjeszt6st megtargyalta 6s az alabbi hatarozatot hozza:

A K pvisel6-test iet a 2021.december 23. napjan megk01dOtt ,,Ajanlatt6teli felhivas, ajanlatker¢s" 

re - a hataridSben erkezett ajanlatok alapjan a F01deak belterelet 854 hrsz- kivett kulterhaz == ¢pQlet
felt jit&sa, energetikai feladatok ell&t ,s ra vonatkoz6a  a ElektroSun Kft. (6724 Szeged, Ipoly sor
11/b..) bizza meg nett6   17 401 500.=Ft + 27 % AFA, azaz bruttd 22 099905°= Ft, azaz
huszonkett6milli6 = kilencvenkilencezerokilencsz zSt forint 8sszeg .

A Kepvisel6-test01et felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerz6des megkOtesere, ala{rasara, a
sz0kseges intezkedesek megtetelere.

Felel6: polgarmester
Hatarid6: azonnal

Err61  rtesit st kap:

..  FOlde&k kOzsCg poig&rmestere
o  F01deaki K0z0s Onkorm&nyzati Hivatal jegyz6je
o  F01deaki K0z0s Onkorm&nyzati Hivatal penzQgyi csoportja

F01deak, 2022. januar 04.
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Onkorm nyz ti  p  etek energetikai korszerSs t se

TOP Pi sz 2.1 :I =21

R6vid 6sszefoglal6

Ki nyOjthat be t&mogat&si

kerelmet?

(Reszletes informAci6k a
felhivas 1.1 es 1.2 fejezeteben)

- Helyi 6nkorm&nyzatok (GFO 321); megyei 6nkorm&nyzat (GFO
321), illetve megyei 6nkormanyzat (GFO 321) a 2.1.1. 7)
tevekenyseg  vonatk oz&s fiban  kizar61ag  konzorciumvezetSi
st,Ctusszal

- Megyei 6nkormanyzat (GFO 321) a kisebbsegi tulajdon&ban
allo epOletek vonatkoz&s&ban, amelyek tekinteteben egyOttai az
fiilam a tovabbi (t6bbsegi) tulajdonos;
- Helyi 6nkorm&nyzati k61tsegvetesi ir&nyit6 es k61tsegvetesi
szervek (GFO 322);
- Helyi nemzetisegi 6nkorm,Cnyzati kOltsegvetesi ir&nyit6 es
kOltsegvetesi szervek (GFO 37);
- Helyi 6nkorm&nyzatok t&rsul&sa (GFO 327);
- TObbsegi 6nkorm&nyzati tulajdonO gazdascfigi t&rsasagok (GFO
11; 572; 573; 575; 576).

NyOjthat be t,Cmogat&si kerelmet
konzorcium?

(Reszletes inform&ci6k a
felhiwfis 1.1 fejezeteben)

Mikor lehet benyQjtani a
t,Cmogatasi kerelmet?

(Reszletes informaci6k a
felhiv,Cs 1.3 fejezeteben)

Mennyi tamogatast lehet
igenyelni?
(Reszletes informaci6k a
felhiwfis 3. fejezeteben)

A t&mogat fis visszateritend6
vagy vissza nem teritendS?

Milyen tevekenysegek
t&mogathat6ak?

(Reszletes inform&ci6k a
felhivas 2. fejezeteben)

A tamogatasi kerelem benyt]jt&sara konzorciumi formaban is van
iehet6seg.

I pOletek kOls6 hat&rol6 szerkezeteinek korszerLisitese; Fosszilis
energiahordoz6 alapQ h6termel6 berendezesek korszerOsitese
es  csereje  FLitesi  es  HMV  rendszerek  korszerLisitese
Napkollektorok  telepitese  es  h6k6zi6  rendszerre  k6tese
Legfeljebb haztart fisi meret5 kiser6m(J (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitasa H6szivattyt3 rendszerek telepitese es
h6kOz16 rendszerre kOtese; Fosszilis-, vegyes-  vagy tisztan
megQjul6 energiaforr&sokb61 t fipi&lkoz6 helyi k6zOssegi fLit6m re
val6 csatlakozas; SECAP kidolgozasa, SEAP felQlvizsgalata
illetve atdolgozasa SECAP-pa; Okos hal6zat es okos meresi
rendszer letrehoz&sa; KQI- es belteri vilagitasi rendszerek
korszerLisitese; KOzponti szeil6z6-es legkondicionai6 rendszerek
korszerLisitese;   Helyi,   tersegi  jelent6segLi   gy6gyfQrd6k
energetikai celO fejlesztese, korszer(Jsitese.

Megyenkent elter6 benyt jtasi datum lehetseges a felhiv,Cs
mellekletekent  megjelent  tedJletspecifikus  mellekletekben
foglaltak szerint.

Megyenkent elter6 minimum es maximum t&mogat&si 6sszeg
lehetseges a felhivas mellekletekent megjelent tereletspecifikus
mellekletekben foglaltak szerint.

A t&mogatas vissza nem te.ritend6 t&mogat,Csnak min6sQ!



(Reszletes informaci6k a
felhivas 3. fejezeteben)

Kell-e 6ner6 a projekthez?
(Reszletes informaci6k a
felhivas 7.2. fejezeteben)

Mekkora mert6kLi el61eg

(Reszletes informaci6k a
felhiwfis 7.1. fejezeteben)

Mennyi a projekt vegrehajtasara
rendelkezesre all6 id6tartam?
(Reszletes informaciok a
felhiwfis 4. fejezeteben)

Hol val6sithat6 meg a projekt?

Nem

Akar 100%, a Felhiva.  7.1 pontja szerinti feltetelek teljesOl6se

A projekt fizikai befejez6sere a megkezdes6t6!
iegfelje!0b 36 honap all rendelkezesre.

Varhatoan h finy projekt kap
t, mogatast?

sz&mitott

A megval6sit&s helyszine a terOlet-specifikus mellekletek szerinti
megyek telep01esei.

Megyenk6nt elter6 szamQ projekt tamogatasa lehetseges a
felhivas    mell6kletek6nt    megjelent    terQletspecifikus
mellekletekben foglaltak szerint.

A felhiv,Cs
o  meghirdetesekor a t&mogat&sra rendelkezesre all6 tervezett keret6sszeg, 6sszes elsz&molhat6

k61tseg alaponl, 90.052.904.000 Ft. A ter01eti egyseg szamara rendelkezesre ,=fill6 forras
meghatarozasa es a tamogatasi kerelmek wfirhat6 darabszama a felhiv,Cs terQleti egysegre
vonatkoz6 terQletspecifikus meilekleteben taJalhat6.

o  a TerQlet-es TelepBlesfejlesztesi Operativ Program Plusz kereteben a Regionalis Fejlesztesi
Operativ Programok lr finyit6 Hat6saga altai kerQI meghirdetesre az 1652/2021. (IX. 21.) szamQ
korm,Cnyhatarozatban szerepi6 eves fejlesztesi keret alapjan,
forrb, sat  az  Eur6pai  Regioncfilis  Fejlesztesi  Alap  es  Magyarorszb.g  kOltsegvetese
tarsfinanszirozasban biztositja,
kereteben beerkezett kerelmekr61 az iranyit6 hat6sag TKR eijcfirasrend szerint hoz dOntest. A
dOntes-el6keszites sor&n az ir&nyit6 hat6sag D6ntes-ei6keszit6 Bizottsb.got allit fel.

Felhivjuk a tisztelt t,=fimogatcfist igenyl6k figyelmet, hogy a Felhivas, az A, Italanos 0tmutat6 a 2021-2027
es programozasi id6szakban meghirdetett felhiv,Csokhoz c. dokumentum (a tovabbiakban ,,AOF 21
27"), az Elszamol&si 0tmutat6, a t&mogatasi kerelem adatlapja es mellekletei egyQttesen tartalmazzak
a t&mogat&si kerelem elkeszitesehez szQkseges 6sszes feitetelt. Az iranyit6 hat6s&g es a
Minisztereln6kseg a dokumentumok valtoztatasi jog&t fenntartja. A m6dosit&sokr61 minden esetben
k6zlemenyt jelentetQnk meg, ezert kerj(Jk, hogy kOvessek figyelemmel a www.patyazat.gov.hu honlapon
megjelen6 kOzlemenyeket!

Az iranyito hat6s&g az ,,A,0F 21-27"-ben, es az Elszamolasi 0tmutatoban megfogaimazott altalanos
szabalyoknal meghatarozhat szigorQbb felteteleket a Felhivasban, ezert ha a Felhivasban szerepl6
inform#,ci6 elter az ,,AOF 21-27"-ben vagy az Elszamolasi 0tmutat6ban megfogalmazott aitalanos
el6ir&sokt61, akkor a Felhiv#,sban szab&lyozottak az ir&nyad6k.

A t&mogatasi k@elem elkeszitese, benyQjt&sa, a t,Cmogatott projekt vegrehajtasa soran iranyad6
jogszabaly a 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes europai unios alapokb61 sz&rmaz6
ta, mogatasok felhasznalasanak rendjer61 szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a felhivasban a
tovabbiakban Korm. rendelet).

1Az operativ programban r0gzitettek alapjan.
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1. A TAMOGATASI KI RELEM BENYOJTA, SANAK FELTI TELE!

1.1. Ki nyujthat be tamogatasi kereimet?

A felhivasra tamogatasi kerelmet nyujthatnak be:
a) Helyi 6nkormanyzatok (GFO 321)
b) Megyei 6nkorma'nyzat/GFO 32! 
c) Heiyi 6nk0rmanyzati kei segvetesi iranylt0 es k oi[segvetesi szervok t FO 322)  .........     
d) Helyi nemzetisegi 6nkorm nyzati keltsegvet si iranyite es keltsegvetesi szewek (GFO 37)
e) Helyi 6nkormanyzatok t,Crsulasa (GFO 327)
f)  TObbsegi 6nkormanyzati tulajdone gazdasagi tersas,Cgok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)

A t&mogat&si k relem beny jt&s&ra konzorciumi form&ban is van lehetes g.

L

Konzorciumvezet6 kiz&r61ag helyi 6nkormanyzat vagy a tObbsegi 6nkormenyzati tulajdonban lev6
gazdasagi tarsasag lehet.

On&li6an nem, konzorciumi partnerkent ny0,jthatnak be tamogat&si kerelmet az al&bbi szervezetek:
g) Onkormanyzati hivatal (kOltsegvetesi szerv) (GFO 325)
h) Nonprofit gazdasagi tarsas&g, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az &ilam

vagy 6nkormanyzat - egyQttesen vagy k01On, kOzvetve vagy kOzvetlenQ! - 100%-os tulajdoni
reszesedessel rendelkezik

i)  Vallalkozes (GFO 11), amelyben az ailam vagy helyi 6nkorm&nyzat- egyOttesen vagy kQiOn,
kezvetve vagy kOzvetlenal- 100%-os tulajdoni reszesedesse! rendelkezik.

A TKR kiemelt eljar, srendet alkalmaz6 megyek eseten a t,Cmogatast igenylek kerere vonatkoz6
eleirasok = a fentiekt61 elter6 m6don- a ter01eti szerepl6re vonatkoz6 terQietspecifikus meilekletben
talalhatoak meg. A Felhivas 13.3. pontja tartaimazza a terQletspecifikus mellekleteket, k016n jelelve a
TKR kiemeit eij,Crasrendben hirdet6 megyeket.

I °2° Ki hem nyOjthat be tamogatasi kereimet?

1) Az "A,0F 21-27" ,,Kizer6 okok listeja" c. reszben felsoroltak.

2) Azon temogat,Cst igenyle, amely:
a) nem rendelkezik az egyeni6 benesm6dr61 es az eselyegyenleseg elemozdit&sarel szelo

2003. evi CXXV. tOrveny 31. §-a szerinti 6t ewe szol6 hetyi eselyegyenlesegi programmal,
amennyiben relevans.

b) nem rendeikezik az egyenl6 b, nesm6dr61 es az eselyegyenleseg ei6mozditasarel sz616
2003. evi CXXV. terveny 63. §-a szerinti eselyegyenlesegi tervvel, amennyiben relevans.

3) Azon t, mogatesi kerelemre nem itelhet6 meg tamogatas, amely:
a) amelynek tartalma a Felhivasban megfogalmazott celokkal nincs 6sszhangban,
b) azon  tevekenyseg  megvalesitasara  iranyui,  amely  kor,Cbban  az  611amh,Cztartas

alrendszereib61 (pl. Magyar Falu Program kereteb61), vagy a Strukturalis Alapokbol a
t&mogatesi  kerelemben  tervezett  tevekenyseg  megvalesitesara  vonatkozoan
tamogat, sban reszesOit es annak kOtelez6 fenntart,Csi id6szaka meg nem jart ie. Ez alol
kivetelt kepez, ha a jelen Felhivasra benyt]jtand6 fejlesztesi igeny a korabban fejlesztett
tevekenyseg  min6segi  fejlesztesere  iranyul  a  korabbi  projekt  eredmenyeinek
fenntartasaval. A korabbi palyezati konstrukci6k bemutatasat es a jelen fejlesztestel valo
lehatarolesat a megalapozo dokumentumban szQkseges bemutatni,

c)  megvalesitasi helyszine Budapest es a megyei integralt TerQleti Programokban
meghatarozott azon varosok es varostersegek kOzigazgatesi terQlete, amelyek a
Fenntarthat6  Varosfejlesztesi  eszkOz  kereteben  jogosultak  tamogat, si  kerelmet
beny0jtani, kiveve utobbi varosok eseteben a megyei 6nkormanyzatok tulajdonaban vagy
resztulajdon&ban ,€il6 ingatlanokat erint6 fejleszteseket,

d) azon tevekenyseg megvalesitasara ir#.nyul, amely a TOP_Piusz-1.1.3-21 Helyi es tersegi
turizmusfejlesztes cimLi felhiv&sban a gy6gyf0rdek komplex turisztikai fejlesztesi
tevekenysegeinek hatalya ala tartozik.



4) Csekely 6sszegLi &llami tamogat&s eseten
a) a halaszati es akvakuit0ra-term6kek piacanak kOz6s szervez6serSI, az 1184/2006/EK es

az 1224/2009/EK tan&csi rendelet m6dositasarol, valamint a 104/2000/EK tanacsi rendelet
hat&lyon kivOl helyezes6r61 sz616, 2013. december 11-i 1379/2013/EU eur6pai padamenti
es   tan&csi   rendeletben   meghatarozott   akvakultura-termekek   termelesehez,
feldolgoz&sahoz es 6rt6kesit6sehez;

b) els6dleges mez6gazdasagitermeleshez; ........  ,    .

cj  azon tan ogatast :i i:lylO reszcre,  iiiely  zt mez:Ogazdasagi  rmekek i:eidoigozasaiioz
vagy forgalmazasahoz hasznalja fel, amennyiben

a.  a tamogat&s 6sszege az els6dleges termel6kt61 beszerzett vagy erintett
vailalkozasok &ltai forgaimazott ilyen termekek ara vagy mennyisege alapjan kerOl
r69zitesre, vagy

b.  a tamogatas az eis6dleges termel6knek torten6 teljes vagy reszleges tovabbitast61
fQgg;

d) exporttal kapcsolatos tev6kenyseghez, ha az az exportalt mennyisegekhez, 6rt6kesitesi
h,Cl6zat kialak[tas,Choz es m(Jk6dtet6s6hez vagy az exporttevekenys6ggel 6sszefOggesben
felmerOl6 egyeb foly6 kiadasokhoz k6zvetlenQi kapcsolodik;

e)  ha azt import &ru helyett hazai &ru haszn,Clatat61 teszik fOgg6ve;
f)  a kOzQti kereskedelmi ,¢rufuvarozast ellenszoigaltat,Cs fejeben v6gz6 vallalkoz,Csok

sz&m,Cra teherszallit6 jarm ivek megvas,Crlas&ra;
g) olyan feltetellel, amely az eur6pai jog megs6rt6set eredmenyezi.

5) KOzszolg&ltat&sert j,Cr6 ellentetelezes eseten
a) a szarazf6[di k6zlekedes terDleten m5k6d6 v&llalkoz&sok jav&ra k6zszolg&ltat&s

ellentetelezese form&jaban nyQjtott tamogatas,
b)  azon tb, mogatast igenyi8 reszere, amely azt mez6gazdas&gi termekek feldolgoz&sahoz

vagy forgalmazas&hoz haszn&lja fel, amennyiben:
a.  t&mogat&s Osszege az eis6dteges terme!6kt61 beszerzett vagy az erintett

vatlalkoz&s &ltat forgalmazott ilyen term kek &ra vagy mennyisege alapj&n
kerOt r6gzitesre,

b.  a tamogat, s feitetete az elsSdteges termet6knek torten6 teljes vagy
r szleges tov&bbad&s,

c)  exporttal kapcsolatos tevekenyseghez, ha az az exportatt mennyisegekhez, ertekesitesi
h&16zat  kialakit&s&hoz  es  mLikOdtetesehez  vagy  az  exporttevekenyseggel
6sszefOgg sben felmerOt6 egy b foly6 kiadasokhoz kOzvetlenQ! kapcsol6dik,

d)  ha azt import &ru helyett hazai aru hasznalatat61 teszik fOgg6ve,
e) azon szervezet reszere, amety az Eur6pai Bizottsag Magyarorsza'gnak cimzett, eur6pai

unios  versenyjogi  ertelemben  vett  allami  t&mogatas  visszafizetesere  k6telez6
hatarozat&nak nero tett eleget,

f)  olyan feltetellel, amety az eur6pai uni6s jog megserteset eredmenyezi.

6) KuitOrat es a kultur&lis 6r0kseg meg6rzeset el6mozdit6 t&mogat&s eseten
a)  Nyomtatott vagy elektronikus formaban k0zzetett sajt6termek 6s magazin kiadasara,
b)  a hal&szati es akvakuttOra-termekek piacanak kOz0s szervez6ser61, az 1184/2006/EK es

az 1224/2009/EK tanacsi rendelet m6dositasar61, valamint a I04/2000/EK tanacsi
rendelet hatalyon kivQ! helyezeser61 sz616, 2013o december 11-i 1379!20131EU eur6pai
parlamenti es tanacsi rendeletben meghatarozott akvakuitOra-termekek termel6s hez,
feldolgozas hoz es ert kesites6hez nyOjtott t,Cmogataskent,

c)  ets6dleges mez6gazdasagi termeleshez,
d) azon tamogat,Cst igenyl6 resz re, amely azt mezSgazdasagi termekek feldolgoz&s,Choz

vagy forgalmazasahoz hasznalja fel,
c.  amennyiben- a tamogatas Osszege az els6dleges termel6kt61 beszerzett

vagy erintett vailatkozasok attal forgalmazott ilyen termekek ara vagy
mennyisege alapjan kerQ! rOgzitesre, vagy

d.  akkor, ha a tamogat,gs az els6dleges termel6knek tOrten6 teljes vagy
reszleges tovabbitast6t fQgg,



e)  nehez heJyzetben tev6 va!!alkozcSs resz6re: kiveve, ha a v&llalkozas 2019. december 31
en hem volt nehez helyzetben, de 2020. januar 1-je es 2021. jOnius 30-a k6zOtt neh@z
helyzetbe ker0tt,

f)  exporttal kapcsolatos tevekenys6ghez, ha az az exportcStt mennyisegekhez, 6rt6kesitCsi
hal6zat  kiaiakit Ss Shoz  es  mLikOdtetes6hez  vagy  az  exporttevekenys6ggel
6sszeffJggesben felrnerOt6 egyeb foly6 kiadcSsokhoz k6zvetlenQl kapcsol6dik,

g)  ha azt import aru helyett hazai aru hasznalatat6l teszik f0gg6ve,
h   a 2010 5z87iEI.J  n c i h t&iozat hatalva a!& tadoz6 \, r : nvk otelen sz6nb&nvak

-.i --.  ......  " •  .....  :  •  -   bezar&s hozl-  .........  .  ....  '

i   azon szervezet resz6re, amply az Eur6pai Bizottsag MagyarorsTagnak cimzett, eur6pai
uni6s  versenyjogi  ertelemben  vett  allami  t Smogatas  visszafizetes6re  kOtelez6
hatarozatanak nem tett eteget,

j)  olyan feltetelle!, amely az eur6pai unios jog megsert6set eredmenyezi.

7)  Helyi infrastruktSra fejlesztes6hez nyQjtott beruhazasi tamogatas eseten:
a) a hataszati es akvakult0ra-termekek piacanak k6zOs szepvezes6r61, az 118412006/EK es

az 1224/2009/EK tancScsi rendelet m6dositasir6t, valamint a 10412000/EK tan&csi
rendetet hat,Clyon kivO! helyez6ser6! sz6!6, 2013. december I!-i I379/2013iEU eur6pai
parfamenti es tanacsi rendeletben meghat#,rozott akvakuit[: ra-termekek termeIes hez,
feldolgozas,Choz es ertekesitesehez nyOjtott tamogatas,

b) eJs6dJeges mez6gazdasagi termeleshez nyOjtott tamogatas,
c)  azon tamogat,Cst igenyt6 reszere, amely azt mez6gazdascSgi termekek fetdotgozasahoz

vagy forgalmaz Ssahoz haszncSlja fel, amennyiben
- a tamogatas 6sszege az ets6dleges termel6kt61 beszerzett vagy @intett
valtalkoz Ssok aital forgalmazott ilyen termekek  Sra vagy mennyisege alapjan kerOt
rOgzitesre, vagy
- a t Smogat Ss az ets6dleges termel6knek tOrt n6 teljes vagy reszleges tovg bbitast61
fOgg,

d)  nehez helyzetben lev6 vallatkozcSs rSszere, kiveve, ha a valtalkozas 2019. december 31
en nem volt nehez helyzetben, de 2020. janucSr 1,je es 2021. jQnius 30-a kOzOtt nehez
helyzetbe kerilt

e) exporttaJ kapcsolatos tevekenyseghez, ha az az export 51t mennyisegekhez, ert6kesit si
h Si6zat  kialakitas Shoz  es  mQkOdtetesehez  vagy  az  exporttevekenyseggel
6sszefBggesben fetmerOl6 egyeb foly6 kiadasokhoz kOzvetlenil kapcsol6dik,

f)  ha azt import aru helyett hazai aru haszncSlatcSt61 teszik fOgg6ve,
g)  a 2010/787iEU tanacsi hatarozat hatalya al 5 tartoz6 versenykeptelen szenbanyak

bezarasahoz,
h) azon szervezet resz re, amely az Eur6pai Bizottsag Magyarorszagnak cimzett, europai

unios  versenyjogi  8rtetemben  vett  ailami  tamogatas  visszafizet s@e  kOteJez6
hatarozatanak nem tett eleget

i)  olyan feItetellel, amely az europai uni6s jog megserteset eredmSnyezi,
j)  dedik&It infrastruktOra fejlesztesehez nyOjtott tamogatas,
k)  otyan infrastruktOrcShoz nyOjtott tcSmogatb.s, amelyre a 65!!20141EU bizottsb, gi rendeIet

egy b cikke alapjan (a 14. cikk szerinti regionalis beruhazasi tamogat s kiv tel vei)
nyOjthat6 tamogatcSs.

1.3. Mikor iehet benyQjtani a tamogatasi kerelmet?

A kerelem beny jtasi hatarideje a feihivas adott terQieti egysegre vonatkozo terQietspecifikus
mellekleteben talalhat6.

1.4. Hogyan  ehet benyQjtani a t#,mogat&si kerelmet?

NyQjtsa be kereimet az online kitOlt6 programban. Ehhez ei6sz6r jelentkezzen be a
https:flwww.palyazat.gov.hu oldalon a Palyazati e-Qgyintezes (EPTK) feiQletre az ,,Egyseges
beleptet6 felQlet bejelentkezes" gomb haszncSlatavai.



. A kerelem kit61t6set es lez&r&s&t k6vet6en a program el6&llit egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd
hitelesiteni a kerelemben megadott adatokat. A hitelesit6s ket form&ban t6rtenhet:

a) a nyilatkozatot min6sitett tantJsitv&nyon alapulo, iegal&bb fokozott biztons&gO elektronikus
ai&ir&ssal kell eli&tnia, vagy

b) azonosit&sra  visszavezetett  dokumentumhitelesites  szolg&ltat&ssai  (AVDH)  keil
hitelesitenie. Az AVDH  szoig&ltat&s  ingyenesen  elerhet6,  azonban  elektronikus
azonosit&ssai (pl. 0gyfelkapu regisztr&cidvai) keil rendelkezni hozz&. Az AVDH
szolg&ltat&s itt erhet6 el: .htt_p_s;j/. _a v,a--%rszag_b, tj. (Az AVDH szolg&ltat&s igenybev6tel6vel .
kupcso atos tajekoztac6 a tJ__ ttps.,,twvvvv,         ov.hu oidaion  iei'ha 6.):  .....

Az elektronikus al&i as, vagy az AVDH szolg&itat&s igenybev6tele utan:
1.  Mellekelje a veglegesitett k@elemhez a min6sitett elektronikus al&ir&ssal ell&tott, vagy

AVDH szoig&itat&ssal al&irt es hitelesitett nyilatkozatot.
2.  A kit61t6 program utasit&sainak megfelel6en nyQjtsa be a kerelm6t.

2.A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVARASOK

2.1. Milyen tevekenys69ek tamogathat6ak?

2.1.1. Onali6an tamogathat6 tevekenys6gek

A feihiv&s kereteben az al&bbi tev6kenysegek t&mogathat6ak 6n&li6an

T6bbs gi 6nkorm&nyzati tunajdon   p letek, valamint a rnegyei 6nkorm .nyzat (GFO 32t)
kisebbs gi tulajdon&ban #.ll6  p Uetek, amelyek tekintet ben egy ttaU az  nlarn a tov&bbi
(t6bbs gi) tulajdonos vonatkoz&s&ban"

1.  E pQietek energiahat konys&g-.k6zpontQ fejUeszt se kQ s6 hat&ro 6 szerkezeteik
korszerSsit se & ta 

l pQietek  h6technikai  jellemz6inek  javitasa,  az  epQietek  energetikai  jellemz6inek
meghataroz&s&r61 sz616, a felhiv&s megjelenesekor hatalyos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet
(tov&bbiakban  TNM  rendelet)  6.  §  (5)  es  (6)  bekezdesekben  megfogalmazott
k6vetelmenyeknek megfelel6en az al&bbiakkal

-  a kOls6 hat&rol6 szerkezetek  ut61agos  szigetelesevel,  beleertve  a pince-es
z&r fOdemeket vagy a fL tOtt tet6teret hat&rol6 szerkezeteket, valamint a talajon fekv6
padl6t es a labazatot,

-  az epQietszerkezeti elemek vizszigetelesevei,

-  kiz&r61ag a homiokzati h6szigetelessel erintett homlokzaton eihelyezked6 rossz &llapotO
csapadekviz csatorna cserejevei,

-  kQIs6 nyil&szar6k cserejevel vagy korszeKJsit sevel (pl. h6visszanyer6s szell6z6vel
eilatott ablakokra t0rten6 csere),

-  az epQietek ny&ri, passziv h6wbdelmenek javitas&val,
-  mt3emleki illetve a helyi vedelem alatt &l16 epQletek eseteben a homlokzatok f(JtOtt ter fele

es6 (bels6 oldali) h6szigetelesevel, amennyiben a m(Jemleki vagy a helyi vedettseg
al&t&masztasra, illetve a p&ratechnikai sz&mit&s benyQjt&sra kerQi.

. Fosszilis energiahordoz6 alap  h6termei6 berendez .sek korszerSsit se, cser je,

6s/vagy a kapcsoi6d6 fLit si  s H V rendszerek korszer is t6se, amennyiben az epQlet
legal&bb a felhivas megjelenesek0r hat&lyos 176/2008. (Vl. 30.) Korm&nyrendelet az
epQletek energetikai jellemz6inek tanQsit&s&r61 szerinti ,,DD - korszerL t megkOzelit6"
kateg6ri&ba esik:



-  H6termei6 berendezesek korszerLisit6se, cser&je: meglev6 fosszilis alapO h6termel6
csereje korszerLibb fosszilis alapQ h6termei6re vagy biomassza kazanrendszer
telepitese;

-  Fosszilis vagy vegyes (fosszilis es megQjul6 egyarant) alapQ tavh6ellatasban r6szes016
6pBletek szekunder oldali g6peszeti elemek korszerLisit6sei, a tavh6szoigb=ltat6
tulajd aban lev6, jellemz6en primer oldali g6peszeti elemek kivetei6vel, mert azok
fel jitasa a .KEHOP Plusz ,proaramb61 t .rt6nh t.. Nem tamogathat6 tov bb,€ a.
t,=fivh6szoigaltatas h-eiyett mas :h6 ermel6 beepite e,, a2az at&Vh6szoigaltat fisr6i val6

-  A f Jtesi ¢s HMV rendszer korszerLisitese, csereje;
-  VRF tipusO fetesi rendszer kiepitese, kizb, r61ag kor fibban is f(JtOtt epiJletreszekben
-  H61ead6 berendezesek korszerLisitCse, cserCje
-  Sz(Jkseg eseten a kapcsol6d6 kemenytechnikai fejlesztesek
-  Ep01etegy(Jttes h6energetikai rendszerenek epiJletekre torten6 szetvalasztasa h6termel6

helyiseg kialakit fis fivai, gazvezetek kiepit6sCvel, amennyiben a fejlesztes utani kiJlOn
h6energetikai rendszerrel rendeikez6 CpiJletek 6sszesitett szamitott energiafogyasztasa
kevesebb, mint a fejlesztes el6tti ,€ilapotban lev6 ¢pi letegyL)ttes energiafogyasztasa,
azaz a szetvalasztas energia megtakaritassal jar;

-  Egymashoz  k6zel  esS,  0nail6  hSenergetikai  rendszerrei  rendelkez6  epOletek
epOletegyiJttesse alakitasa kOzOs h6energetikai rendszer megval6sitasavai, amennyiben
a fejlesztes utani kOz6s h6energetikai rendszerrel rendelkez6 epeletegyiJttes sz,Cmitott
6sszesitett energiafogyaszt fisa kevesebb, mint a fejlesztes el6tti allapotban iev6 epiJletek
energiafogyasztasa, vagyis az egyesites energia megtakaritassai j&r;

-  EpQletgep6szeti intelligens szabalyzasi rendszerek kiepitese, fejlesztese.  Ennek
kereteben epiJletek energetikai szab,Clyzasat, vezerleset biztosit6 rendszerek fejlesztese,
hianyuk eseten ezek kiepitese, az ehhez szQkseges meresi pontok kialakitasa, kOzponti
ep(Jletenergia-menedzsment rendszerek kialakitasa, a meresi eredmenyek gyLijteset,
feidolgoz fisat, megjeleniteset biztosit6 fejlesztesek megvalositasa.

Napkol ektorok te epit se  s h6k6z 6 rendszerre k6t se, amennyiben az energiaforrast
alkaimazni kiv&n6 epQlet legal&bb a felhiv,Cs megjelenesekor hatalyos 176/2008. (Vl. 30.)
Korm&nyrendelet az ep01etek energetikai jellemz6inek tanQsitas&r61 szerinti ,,DD - korszer it
megkOzelit6" kateg6riaba esik:

Napsug&rz&s energiatartaimat hasznosit6 berendezes es a kapcsol6d6 szerkezeti-es
tartoelemek beszerzese es telepit se; statikai szakvelemeny alapjan a tet6szerkezet
erintett  teherhord6  elemeinek  meger6sit6se;  az epQletgepeszeti  rendszerben
mLikOdeshez szQkseges eszk0z6k, berendezesek telepitese, peldaul koilektorkOri
vez rl6egysegl  termosztatikus  szab&lyoz6szelep,  t,Cgul&si  tartaly,  h6cser616s
melegvizt&rol6, h6&tad6 rendszer gepeszeti elemei, szigeteit cs6vezetek rendszer,
szivattyQk.

. Maximum h, ztart&si m6retLi kiser6m5 (H KE) fotovillamos rendszer kialakit&sa
Napelemek es tart6elemeik beszerzese es telepit se; statikai szakvelemeny alapjan a
tet6szerkezet erintett teherhordo elemeinek meger6sitese; a helyi elektromos rendszerhez
illetve a h&16zathoz val6 csatlakoz&shoz szi ks6ges elemek (pl. inverter, ketir&nye mer6)
beszerz6se, a bels6 csatlakozashoz elengedhetetleniJl sziJks .ges hal6zatfejlesztes es
kiepitesenek k6ltsegei, a megtermelt villamos energiat mer6-r6gzit8 eszkOzOk, a
napelemek  telepitesehez  nelkiJl6zhetetlen  h&i6zati  teljesitmeny  b6vites  kOltsegei
elszamolhat6k a napelem tevekenys g reszek6nt. Kizar61ag vedelmi kockazatelemzessel



igazolt esetben a projektben telepitend6 napelemek villam- es t01feszBIts6g elleni
wbdelm6nek ki6pitese.

5.  H6szivatty  rendszerek telepit se  s h6k6zl6 rendszerre kSt se, amennyiben az
energiaforrast alkalmazni kiwfn6 ep(Jlet legalabb a felhivas megjelenesekor hatalyos
176/2008. (Vl. 30.) Kormcfnyrendelet az 6p01etek energetikai jellemz6inek tan0sitasar61

.....  ..... ,-".- l :. i --,- f  :" ':iI!ti-  .... mD .... l,- , r 7 rM"lf  n rlk 4,7.,..:-,lli'" '! kntog6i-i h_., ,    : esik.            -  ....               "
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-  Primer es szekunder oldalak kialakitcfisa: be0zemelCs, h6szivattyt  energiael! fitasat
biztosit6 energiavetelez6si pontok kialakitasa, szab,Clyz6 rendszer kialakitasa, monitoring
rendszer kialakit,Csa es telepitese, amellyel a COP, SPFprim Crtekek szamithat6k es
ellen6rizhet6k, Thermal Response Test (TRT) elvegzese, a berendezes telepitese.

. Fosszilis- vagy vegyes= {fossziUis  s rneg jul6 egyar&nt) vagy tiszt n rneg juU6
energiaforr,Ssokb6m t&pl lkoz6, rnegR v8 helyi kSzSss gi fSt6mSre vagy hunlad kh6t
hasznosit6 rendszerre va 6 csat akoz&s megteremt se (a felhivas 6.1. pont j)-ben leirtak
kivetelevel), amennyiben az energiaforrast alkalmazni kivan6 ep01et legalabb a feihivas
megjelenesekor hatalyos 176/2008. (Vl. 30.) Kormanyrendelet az epBletek energetikai
jellemz6inek tanOsitasar61 szerinti ,,DD - korszer(Jt megk6zelit6" kateg6riaba esik, tovabb,€
ezen tevekenys gekre m,Cs konstrukci6ban hem igenyeltek tcfmogatast. Nyilatkozattai
sziJkseges igazolni, hogy a csatlakozas hem a felhivas 6.1. pont j)-ben leirt m6don val6sul
meg.

-  A csatlakoz,Cshoz szOkseges bek6t6vezetek megepitese a primer oldali h6fogad6ig
-  A csatlakozashoz szQkseges primer oldali h6fogad6 rendszer kialakit&sa/feiQjitasa

beleertve a h6ellato rendszerhez (szekunder rendszer) valo csatlakozas kiepiteset;
-  A rendelkezesre &l16 er6m(Jvi, ipari hulladekh6, pl. kondenz&ci6s h6, fBstg&zh6, sarjQg6z,

stb. mint aiternativ energiaforras hasznositasa, ezen energiaforrast alkalmazni kiv&n6

epBiet rendszerre csatlakoztat&s fval.

. egyei 6nkorrn,Snyzati konzorciumvezet6i szinten 8sszefogott  s koordin& t, a he yi
8nkorrn,Snyzati konzorciumi tagok Fenntarthat6 Energia Akci6terv nek {SEAP)
feHiJ vizsg ata i Hetve &tdoHgoz&sa Fenntarthat6 Energia  s KHrna Akci6tervv 
(SEOAP) vagy a saj, t SEOAPojuk kido goz&sa  s/vagy a megye ter et n rnSk6d6 He yi
Fej eszt si  Strat gi va   rendeHkez6  vid kfej eszt si  k6z6ss gek  SECAPojainak
8sszefog&sa.

Az intezkedes kereteben megvalosul6 tevekenyseget illet6en kiz fir61ag a megyei
6nkorm finyzat, mint konzorciumvezet6 a t fimogatasra jogosult, aki koordin flja, szakmailag
tamogatja ezen tevekenysegeket es rendszeres konzultaciot folytat a nemzeti es/vagy
regionalis  ,,Covenant  koordinatorral",  a  konzorciumi tagokkal,  akik  csak  a  helyi

6nkorm finyzatok   lehetnek   es   a   Helyi   Fejlesztesi   Strategi val   rendelkez6
telepQlesk6z6ssegekkei es telepQlesekkel.

Jelen felhiv&s kereteben legfeijebb egy tamogatasi kerelmet nyOjthat be a megyei
6nkormanyzat mint konzorciumvezet6, ami az alabbiakat tartalmazhatja:

A  helyi  6nkormanyzat,  mint  konzorciumi  tag  &ltal  a  saj&t  akci6tervenek
vonatkozasaban vegzend6 sziJkseges adatgy(Jjtesek, felmeresek elvegzese, az
akcioterv (SEAP) fel01vizsg flata es ,¢tdolgozasa, vagy a saj ft SECAP kidolgoz Ssa,
tovabb& a tag csatlakozasa a Covenant of Mayors (Europai Poigarmesterek
Sz6vetsege) szervezethez es annak vonatkozo programj&hoz;
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A megye terBleten mL k6d6 Helyi Fejlesztesi Strategiaval rendelkez6 vid6kfejlesztesi
k0z0ssegek - akik nem iehetnek konzorcium tagjai- SECAP-jainak kidolgozasa es a
k6z6sseg, csatlakozasa az Europai Polg,_-firmesterek Sz6vetsege (Covenant of Mayors)
szervezethez es annak vonatkoz6 programj&hoz.

. V#,rosok energiahat konys g&nak nSvel6se  rdek ben okos h&n6zat (smart grid)  s
okos m r s (smart metering) rendszer l trehoz sa

• ,    . ! ,-,i.i  , .i,.  .....   i;                                                                   ,     ! . ,,i, ,:.  "  ...............  ....   ,:"!t  ....  .....  ,  C ' ,-    hO.::

energia) megvalosit6 egys¢gek egy ir finyitasi rendszerbe, halozatba k6tcse, Cs ennek
mL k6desehez sz0kseges varosi szint J integralt energia menedzsment, m0nitoringes
ir,=finyitasi rendszer bevezetese (smart metering Cs smart grid). A smart grid Cs a smart
metering rendszer megval6sitasa csak egyettesen lehetscges, azok e tekintetben
egymast61 nem elvalaszthat6k, kivetei, ha jelen felhiv,Csban pilot projekt kereteben
kiz,=fir61ag smart metering rendszer kerOl kialakitasra.

Helyi, t rs gi ]elent6s g5 gy6gyf rd6k energetikai c l  fejmeszt se, korszerSsit se
Kiz,Cr61ag olyan energetikai celO fejlesztesek tamogathatok, melyek a helyi, tersegi
jelent6seg(J gy6gyfiJrd6 terBleten, a felhivas 2.1.1. 1. - 6. pontjai tevckenysegein tel
kerelnek megval6sitasra, mint peldaul

-  Ep01etenergetikai fejlesztesek, h6termel6k, h6eloszt6k, legkezel6k es ep01etklimak
fejlesztese, ep01et-Cs technoi6giai automatizalasi tevckenyseg, vilagit#,s, abszorpci6s
k6zponti hL t6berendezesek telepitese es kompresszoros folyadekh(Jt6 kivaltasa,
gepeszeti rendszer korszerL sites, h6szivattyt  beepites, puffertarol6 kialakitas.

-  Termalviz kutak letesit se es b6vitcse,  felejit,Csa,  kOttechnol6giai fejlesztes,
csurgal6kviz-, uszoda-es term fiiviz h6tartaimanak hasznositasa, a keletkez6

huiladekh6 gy6g 4:Brd6 terQieten kivQli hasznositasa kiz&r61ag k6zcpQietek meglcv6
fosszilis energiaigenyenek kiv&ltasara, amennyiben energetikai szamitas alapja.n a
kalkul&lt 0veghazhatasQg&z-cs6kkenes mennyisege a t&rgyi projekt kereteben 0HG
cs6kkenes indikator hozamkent elszamolasra kerQl.

-  Kiser6g&z hasznositas, beleertve a gy6gyfQrd6 terQieten kivQli hasznositast,
amennyiben az abb61 szarmaz6 Qveghazhat&sOg&z-cs6kkenes a t&rgyi projekt
kereteben az 0HG csOkkenes indik&tor hozama reszekent v&llal#,sra kerei.

-   Fotovoltaikus kiser6mLivek telepit6se es b6vitese az 50 kW- 499,99 kW teijesitmeny
tartom&nyban.

-  Egyeb, a vizkezeleshez, medencetechnol6gia kialakit&shoz es korszer(]siteshez
kapcsoi6do fejlesztesek, vezetekek es szerelvenyek h6szigetelese, medence takar,Cs,

mer6rendszerek kialakit&sa.

2.1.1.1. K6telez6en megval6sitand6 6nali6an t&mogathat6
tevekenysegek
Jelen felhiv,Cs kereteben nem relevans

2.1.1.2. Valaszthato 6nall6an tb, mogathat6 tevekenys gek
a) Szemleletformala.si, t fijekoztatasi tevekenyseg.

2.1.2. On#,li6an nem tamogathat6 tevekenysegek

A felhiv,Cs kereteben az alabbi tevekenysegek 6na.li6an nem tamogathat6ak:
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2.1.2. I. K6telez6en megvaB6sitand6, 6nall6an nem tamogathat6
tevekenys6gek

A felhiv&s kereteben 6n&ll6an nem, csak a 2.1.1. fejezetben feisorolt tevekenys6gekkel egyQtt
tamogathato, kOtelez6en megvai6sitand6 tevekenys6gek:

b) Akadalymentesites: amennyiben relevans, jelen felhivas 4. es 5. sz. altalanos mellekletekben,
az akad&lymentesit sr .v0natko76 felt tele.k a!apian;  ....  .  .......

ci   Azbesztmentesites: amennyiuen- reiewfins,  jeien  felhivas 2.3 " fejezeteben,  az.

azbesztmentesitesre, vonatk0z6 .felte.telek atapj a :l  ....  ......

d)  Nyilvanossag biztositasa- ,,AOF 2t-27" c. dokumentum 10. fejezete es a Felhivas 2.3 es

6.2.1 fejezeteben a nyilvanossag biztositasara vonatkozo feitetelek alapjan
e)  KepzCsi anyag kidolgozasa es kepz6s tartasa -jelen felhivas 2.3 fejezeteben, a kepzcs

biztositasara vonatkoz6 feitetelek alapjan;
f)  M0emleki vagy a helyi vedetts6get megalapoz6 Crt6k meg6rzese - amennyiben relevans,

jelen felhivas 2.3 fejezeteben, az ert6kek meg6rzes6nek biztositasara vonatkoz6 feltetelek
alapjan.

2.1.2.2. Valaszthat6, 6nall6an nem tamogathat6 tev6kenys6gek

A felhivas kereteben ,Snali6an nem, csak a 2.1.1. 1. tevekenys6ggei egy0tt tamogathat6k az alabbi
tevekenysegeko

. Fosszi is energiahordoz6 a apQ h6terrne 6 berendez sek korszerSsit se, cser je,

s/vagy a kapcso 6d6 fSt si  s HMV rendszerek korszer5sit se, amennyiben az epBlet
hem esik legalabb a felhivas megjelenesekor hatalyos 176/2008. (V . 30.) Kormanyrendelet
az ep(Jletek energetikai jellemz6inek tanOsitasar61 szerinti ,,DD - korszerOt megkOzelit6"
kateg6riaba.
-  H6termel6 berendezesek korszerL sitese, csereje: meglev6 fosszilis alap  h6termel6

csereje egy korszerLibb fosszilis alapO h6termel6re vagy biomassza kazanrendszer
telepitese;

-   Fosszilis vagy vegyes (fosszilis es megOjul6 egyarant) alapO tavh6eilatasban
reszesiJl6 e, pOletek szekunder oldali gepeszeti korszerLisit sei, a tavh6szolgaltat6
tulajdonaban iev6, jellemz6en primer oldali gepeszeti elemek kivctelevei, mert azok
felujitasa a KEHOP Plusz programb61 t6rtenhet. Nem tamogathat6 tovabba a
tavh6szolgaitatas helyett mas h6termel6 beepitese, azaz a tavh6szolgaltatasr61 vai6
ievalas;

-  A fL tesi es HMV rendszer korszerLisitese, csereje

-  VRF tipus  fLitesi rendszer kiepitese, kizar61ag korabban is f(Jt6tt epiJletreszekben
-   H61eado berendezesek korszerLisitese, csereje;

-  SziJkseg eseten a kapcsolod6 kemenytechnikai fejlesztesek;
-   €:pOletegyOttes  h6energetikai  rendszerenek  ep01etekre  torten6  szetvalasztasa

h6termel6 helyiseg kialakitasaval, gazvezetek kiepites6vel, amennyiben a fejlesztes
utani kiJlOn h6energetikai rendszerrel rendelkez6 ep(Jletek 6sszesitett szamitott
energiafogyasztasa kevesebb, mint a fejlesztes el6tti allapotban lev6 epBletegyiJttes
energiafogyasztasa, azaz a szetvalasztas energia megtakaritassal j fir;

-   Egymashoz k6zel es6,  6nail6 h6energetikai rendszerrei rendelkez6 epiJletek
epiJletegyiJttesse  alakit sa  kOzOs  h6energetikai  rendszer  megvalositasaval,
amennyiben  a  fejiesztes  utani  k6zOs  h6energetikai  rendszerrel  rendelkez6
epiJletegyiJttes szamitott 6sszesitett energiafogyasztasa kevesebb, mint a fejlesztes
el6tti allapotban lev6  p(Jletek energiafogyasztasa, vagyis az egyesites energia
megtakaritassal jar;
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-  f pQietg6p6szeti inteiligens szab&iyzasi rendszerek ki6pitese, fejlesztese. Ennek
kereteben epBietek  energetikai szab&lyz&sat,  vez6rles6t biztosit6 rendszerek
fejlesztese, hi,Cnyuk eseten ezek kiepit6se, az ehhez szOkseges m6resi pontok
kialakit,Csa, kOzponti 6p Jletenergia-menedzsment rendszerek kialakitasa, a m6resi
eredmenyek  gyL jt6s6t,  feldolgozas t,  megjelenites6t  biztosito  fejlesztesek
megval6sits, sa.

:?'-?  ......  ;Z.  Napl oliektorok telepit se es h6kbz 6 rendszerre k Stese amennylben az energiatdrrast

.    alkalmazni kiv n6 epOlet nem esik logal&bb a ., hivas megjelenesekor hatalyos t 76/2008.
(Vl. 30.) Korm&nyrendelet az epQletek energetikai jellemz6inek tanOsit&s&r61 szerinti ,,DD 

korszerL t megk6zelitS" kateg6riaba
-   Napsug&rz&s energiatartaimat hasznosito berendezcs es a kapcsoi6d6 szerkezeti- es

tartoelemek beszerzcse es telepitese statikai szakvelemeny alapjan a tet6szerkezet
erintett teherhord6 elemeinek meger6sitese;  az  ep(Jletg6p6szeti rendszerben
m(Jk6deshez sz0kseges eszkOzOk, berendezesek telepitese, p61daul kollektork6d
vez6ri6egyseg,  termosztatikus  szabalyoz6szelep,  tagulasi  tartaly,  h6cserel6s
melegvizt&rol6, h6atad6 rendszer gep6szeti elemei, szigetelt cs6vezetek rendszer,
szivattyQk.

, H6szivattyQ rendszerek telepit@se @s h6k6zl6 rendszerre k6t@se, amennyiben az
energiaforrast alkalmazni kivan6 6pOlet nem esik legalabb a felhivas megjelenesekor
hatalyos 176!2008. (Vl. 30.) Kormanyrendelet az epQletek energetikai jellemz6inek
tanQsitasar61 szerinti ,,DD- korszerLit megk6zelit6" kateg6riaba
-  Primer es szekunder oldalak kialakitasa beQzemeles, h6szivattyO energiaeilatasat

biztosit6 energiavetelezesi pontok kialakitasa, szabalyz6 rendszer kialakitasa,
monitoring rendszer kialakitasa es telepitese, amellyel a COP, SPFprim ertekek
szamithat6k es ellen6rizhet6k  Thermal Response Test (TRT) elvegzese, a
berendezes telepitese.

. Fosszilis- vagy vegyes- {fosszi is  s megQju 6 egyar&nt) vagy tiszt&n meg ju 6
energiaforr, sokb6  t p lkoz6, rnegl v6 he yi k6z6ss gi f t6mSre, vagy hu ad kh6t
hasznos t6 rendszerre vai6 csatlakoz&s rnegterernt se (a felhivas 6.1. pont j)-ben
leirtak kiv televel), amennyiben az energiaforrast alkalmazni kivan6 epOlet nem esik
legalabb a feihivas megjelenesekor hatalyos 176/2008. (Vl. 30.) Kormanyrendelet az

pQletek energetikai jellemz6inek tanQsit,Csar61 szerinti ,,DD - korszer(Jt megkOzelit6"
kategoriaba,  tovabba ezen tevekenysegekre mas konstrukciob61  nem  igenyeltek
tamogatast. Nyilatkozattal szQkseges igazolni, hogy a csatlakozas nem a felhivas 6.1. pont
j)-ben leirt m6don valosui meg.

A csatlakozashoz szOkseges bekOt6vezetek megepitese a primer oldali h6fogad6ig
A csatlakozashoz szQkseges primer oldali h6fogad6 rendszer kialakitasa/felQjitasa
beleertve a h6eilat6 rendszerhez (szekunder rendszer) val6 csatlakozas kiepiteset;
A rendelkezesre all6 er6m(Jvi, ipari hulladekh6, pl. kondenz&ci6s h6, fQstgazh6, sarjQg6z,
stb. mint alternativ energiaforras hasznositasa, ezen energiaforrast alkalmazni kivan6

epQlet rendszerre csatlakoztatasaval.

A felhiv&s kereteben dnbii6an nem, csak a 2.1.1. 1., 2.1.1. 2., 2.1.1. 3., 2.1.1. 4., 2.1.1. 5., 2. 1.1. 6.,

2.1. !. 9. pont szerinti tev#kenys g valamelyikevel egy( tt tamogathat6k az alabbi tevekenysegek.

5 Az adott 6piJlethez kapcso 6d6, m&r megl v6, kLil=  s belt ri vi .git&si rendszerek
korszerSsit se
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-  Vil&git6test 6s kapcsol6d6 villamos es rOgzit6 szerkezeti elemek beszerzese,
beszerelese;

-  Az 6rvenyben lev6 szab&lyoz&snak nem megfelel6, kizar61ag a korszerLisit6s
megkezdese el6tt meglev6 eiektromos vezetek-szakaszok felOjitasa vagy csereje,
amennyiben azok jelen tevekenys6g kereteben erintett6 valnak. 0j vezetekszakaszok
ki6pitese nem tamogathat6;

-  Vezerles, automatika beszerzese es be6pitese;

-  |i teiiigens vilagi asi rendszerek  :iepitese.

. KSzponti szell6z6-6s 16gkondicion&U6 rendszerek korszerSsit6se
-   Meglev6, kOzponti szell6z6-es legkondicional6 berendezesek korszer(Jsitese vagy

csereje;
-  VRF tipusO hLitesi rendszer kiepit6se, kizarolag korabban is hLit6tt 6p01etreszekben
-  H6visszanyer6 berendezes be6pit6se;
-  H6visszanyer6s szeii6z6rendszer kiepit6se
-   Legcsatorn&k, vezetekek felOjitasa, szigetelese illetve, indokolt esetben, csercje;
-  Nyil&sz&r6 cserehez kapcsol6d6an feilep6, az adott t&mogathat6 funkci6t eil,Ct6

helyisegben mar meglev6, specialis tevekenys6gek (pJ. vegyi fQIkek, laborok, de ide
hem tartoz6an a konyhai munkaval, f6zessei/melegitCssel kapcsolatos tevekenys6g)
folytat&sahoz, g&zterv alapjb.n igazoltan ei6irt, helyi h6 6s fQstelsziv6 rendszer
kiepit6se2, amennyiben nyil fisz&r6ba epithet6 automata legbeereszt6k alkalmaz&sa
igazoitan nem elegs6ges megoidas.

2.2. A t&mogathat6  tevekenys6gek  ailami tamogat&si szempontO
besorolasa

A Felhivas kereteben t&mogathat6 tevekenys6gek finanszirozasa kereteben megval6sui6 infrastruktQra
kialakitasanak/fejlesztes6nek tamogatasa a tulajdonos szintj6n abban az esetben hem min6sQ! az
Eur6pai Uni6 mLikOdes6r61 sz61o szerz6des (tovabbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdese szerinti
allami tamogatasnak, amennyiben az elszamolhato kOltsegek a szamvitelr61 szoi6 2000. evi C. tOrveny
alapjan telepQlesi 6nkormanyzatok vagy a Magyar Allam tulajdonaba kerQl6 eszk6zOkhOz kapcsol6d6
beruhaz&sra aktivalhat6ak es alabbi feltetelek egyQttesen teljesOinek

-  az infrastruktOra, es a kapcsol6d6 eszk6z k6zvetlen versennyei hem erintett, mivel pi.

a replikaci6 nem gazdasagos (termeszetes monop61iumok),
-  az infrastruktQra, es a kapcsol6do eszk6z tekinteteben a maganfinanszirozas nem

jeilemz6, valamint
-  az infrastruktQra, es a kapcsol6d6 eszk6z a tarsadalom egeszenek nyQjt el6ny6ket

(azaz nem Qgy alakitjak ki, hogy egy adott vallalkozast/agazatot reszesitsen
el6nyben)

Felhivas kereteben tamogathato tevekenysegek finanszirozasa a t&rnogat&st ig6nyl6 szintj6n abban
az esetben nero min6si.il az EUMSZ 107. cikk (1) bekezd6se szerinti #,llami t mogat&snak,
amennyiben

a) a kedvezmenyezett nem min6sQ! unios versenyjogi ertelemben vett vallalkozasnak, azaz nem
vegez gazdasagi tevekenyseget (pl. hat6sagi tevekenyseg, teritesmentesen hozzaferhet6
kulturalis tevekenyseg vagy olyan, a kulturalis es termeszeti 6r0kseg meg6rzes hez
kapcsol6do tevekenyseg, amely hem tekintend6 gazdasagi tevekenysegnek), vagy

Az RWA h6-es fQstelvezet6 rendszerhez tartozo, nyilaszar6t61 fQggetlen elemek (pl.: szenetmentes aramQ vezerl6k0zpont,
fQsterzekel6, h6kQlOnbsegcrzekei6, RWA-veszkapcsol6, szell6ztet6 kapcsol6, szel- vagy csapadekerzekel6, stb.) kiepitesi
k01tsege nem szamolhat6 el.
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b) amennyiben a t&mogat&st igenyl6 dokumentalja, hogy a tamogat&sban reszesitett tevekenys6g
kiz, rolag helyi jelent6seggel bir, es igy a t&mogatasi int6zkedes nem erinti a tagallamok kOzOtti
kereskedelmet (a kOif61di l&togat6k sz&ma margin&lis),

c) amennyiben a t&mogatott tevekenys6g nem gazdasagi tev6kenysegre hasznalt infrastruktOra
Qn. szok&sos 16tesitmenyeihez kapcsoiodik (ilyen szok&sos letesitm6ny p61d&ul egy mOzeum
bQfeje, ha a mOzeum tev6kenysege a fenti a. pont alapjan nem min6sOn .gazdas&gi

. ..-!..,,.,,.  .....  %,\.  •        .  ....  .

d) az  nkorm&nyzati tu!ajdonQ .fejleszt6ssel erintett  ....  ingatlant vagy eszk6zt legal&bb az
amortizaci6janak idejeig k6zszolgaltatasi tevekenys6ghez kapcsoi6d6an haszn&ljak, es felek
k6z6tt, az Eur6pai Uni6 mLik6d6ser61 sz616 szerz6des 106. cikke (2) bekezdesenek az ,€ltalanos
gazdasagi  6rdekLi  szolgaltatasok  nyQjtasaval  megbizott  egyes  vallalkozasok  javara
k6zszolgaltatas eilentetelezese formaj&ban nyQjtott ,€llami tamogatasra val6 aikalmazasaroi
sz616 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (a tovabbiakban 2012t21/EU bizottsagi hatarozat)
alapjan megk6t6tt k6zszolgaltatasi szerz6d6s megkOtes6re sor kerQI.

Az Eur6pai Bizotts,Cg az EUMSZ 107. cikkenek (1) bekezdese szerinti ,€llami tamogatas fogalmar61 sz616
kOzlem6ny6nek 6rtelmeben egy tamogat&si intezkedes abban az esetben nem 6rinti a tagallamok
k6zOtti kereskedelmet, amennyiben az kizar61ag helyi jelent6s6ggel, hat6kOrrel bir. A kOzlem¢ny 196.
pontja ertelmeben egy intezkedes abban az esetben min6sQihet helyi jelent6s6gLinek, ha
1. a kedvezmenyezett az adott tag&ilamon belOli korlatozott terQieten kinal arukat vagy szoigaltatasokat,
2. val6szinLitlen, hogy e tevekenyseg mas tagallamokb61 vonzana v,Cs,:-&ri6kat es

3. nem feltetelezhet6, hogy az intezked6snek marginalisnal nagyobb hatasa lenne a hataron atnyQi6
beruh&z&sokra es ietelepedesekre.
Az i yen jellegLi intezkedesek nem min6sQInek uni6s versenyjogi ertelemben vett allami tamogatasnak,
ezekben az esetekben teh&t az ailami t,Cmogat&si szabalyokat nem kell alkalmazni.

Amennyiben a t,Cmogathat6 tev6kenysegek finanszirozasa az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdese szerinti
&l ami t, rnogat&snak rnin6s , a felhiv,Cs kereteben tamogathat6- lenti t,Cblazatban szerepl6
tevekenys6gek Korm. rendelet alapjan k6z6ssegi versenyjogi szempontb61 az alabbi jogcimeken, a
k6vetkez6 t,Cmogatasi kateg6riakra vonatkoz6 el6irasok alapjan val6sithat6k meg:

T&rnogathat6 tev kenys6g T, rnogat&s jogc rne T, mogat#,si kateg6ria

A 2.1.1. 1.-2.1.1. 6., 2.1.1. 8 es a

2.1.2.1 tev6kenysegek, valamint a

2.1.2.2. 1.-2.1.2.2. 6. tevekeny

segek, melyeket a 2.3. pont 3. n)

szerinti  funkcionak  helyt  ad6
t6bbs6gi 6nkormanyzati tulajdonu
gazdas&gi tarsasagi tulajdonban
iev6  olyan  epQleten  hajtanak
vegre,    melyben    gazdasagi
tev6kenys6gkent k6zszolg&itatasi
szerz6des    alapjan    vegzett
tevekenyseget folytatnak.

258/2021.  (V. 20.)  Korm. K6zszolg&ltat&sert        jar6

A2.1.1.1.-2.1.1.6., a 2.1.1.8 es a

2.1.2.1 tevekenysegek, valamint a

2.1.2.2.1 .-2.1.2.2.6.    tevekeny

segek, melyeket a 2.3. pont 3. c)

szerinti     kateg6ri&n     belQ!
filmszinhazban hajtanak v6gre.

rendelet 4.§ 21.

258/2021.  (V. 20.) Korm.

ellent6telezes

rendelet 4. § 18. pontja

KultQrat es a kuitur&lis 6r6kseg
meg6rz6set       el6mozdit6
t,Cmogatas.
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J A 2.1.1.1.-2.1.1.6., a 2.1.1.8 es a

2.1.2.1 tevekenysegek, valamint a

2.1.2.2.i .-2.1.2.2.6.    tevekeny

segek, melyeket a 2.3. pont 3. o)

szerinti gy6gyf0rd6ben hajtanak
vegre,   valamint   a   2.1.1.9

258/2021. (V. 20.) Korm.
rendelet 4. § 20. pontja

Helyi

fejlesztesehez
beruhazasi tamogatas

A tamogat&si kerelem benyQjtasa
el6tt  a  projekt  el6k6szites6vei
kapcsolatban felmerQlt k61tsegek
(amennyiben allami tamogatasnak
min6sLil6          tamogathat6
tevekenys6ghez kapcsol6dik)

Korm.

.-.--         j  ",. :  ....  °:

Amennyiben              a
Kedvezmenyezett a  kerelem
benyOjtasa   elStt   megk0tOtt
k6zszoig filtatasi  szerz6dessei
rendelkezik,            akkor
kOzszolgaltatasert        jaro
ellent6telezes,       ellenkez6
esetben   csekeJy   6sszeg(J
tamogatas

258/2021. (V. 20.)
rendelet 4.§ 21., 23.

infrastruktOra

nyOjtott

2,3. Milyen mOszaki, szakmai elvarasoknak feJeljen meg a projekt?

Feihivjuk a tiszteit t mogat, st ig nyJSk figyelm t, hogy a t, mogat&si k#relem benyQjt, s, val
egyidejS]eg v&]la j, k a Felh]v&s 2.3 pontj&ban e 6 rt fe t te ek teUesit s t. A fe t te]ek nero
teljesit se, i etve be nero tart&sa a t#.mogat&si k re]em e utasit&s#,t, k s6bbiekben a
szerzSd sszeg s jogk6vetkezm nyeit vonja maga ut&n°

Ha a projekt m szaki, szakmai tartalma csOkken, ezzel ar&nyosan csOkken a t&mogat&si 6sszeg is.
(Reszletesen i#.sd Korm. rendelet 156.§, 157. §)

A projekt mLiszaki, szakmai tar alm finak meghatarozasahoz az alabbi elvarasok figyelembe vetele
szLikseges.

1)  On, 6 energetikai rendszerre  rende kez6  pQ et vagy  p 3 etegyQttes  pQ etenergetikai
korszerSsit se, he yi, t rs gi je ent6s g5 gy6gyfl3rd6 energetikai c Q fej eszt se
t&mogatott, i letve  ehetSs g van ,,Ssszetett beruh&z, s" megvaJ6sit&s, ra is (lasd
fogalomjegyzek. Projekt, L-pBletegy#ttes, Osszetett beruh4zas. A feihiv,Cs 2.1.1 9. alpontja
szerinti tevekenyseget tartalmaz6 projekt eseten 6sszetett beruhazas benyOjtasa nem
megengedett). Emellett olyan, meglev6 epeleteket es csatlakozo infrastruktQrajukat ceiozza a
Felhiv&s,  amelyek  a  nagyk0z6nseg  sz&mara  iatogathat6ak,  ezzel  is  el6segitve  a
szemleletformalast, a mSszaki informaciok, tapasztalatok terjeszteset, mely szinten a program
celjakent szerepel.

2)  Energetikai k6zpontt3 felm r sen  s sz, mit sokon alapul6 projektek kidolgoz&sa
t, mogatott. A cel olyan, energetikai felBlvizsg&latokra alapozott es energetikai szakemberek
dokument,Clt javaslataira  epel6  korszerLisitesek  kivitelezese,  ahol  a  d6nt .shoz6k  a
szakemberek ¢filtal adott javaslatok, a helyi adottsagok, a celszer(Jseg es a kOltseghatekonys&g
alapjan valasztjak ki a felhasznaland6 technol6giakat.

3)  Jelen felhivas kereteben kiz fir61ag az alabbi intezmenyeknek/funkcioknak helyt ad6 epQletek es
kapcsolod6 infrastruktOrajuk energiahatekonys&gi fejlesztese es/vagy megQjul6 energia
felhaszn filasanak nOvelese tamogathat6. Amennyiben a jelenlegi funkcio hem t,Cmogathat6, de
tamogathato funkci6ra val6 ataii&s tervezett, t gy a t&mogatasi kerelem benyQjt&sa soran a
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tQmogat,Cst igenylSnek nyilatkozni szBkseges, hogy a tervezett funkci6valtast legkes6bb a
projekt fizikai befejezes6ig elvegzi. A tervezett funkci6v,:-:fltast legkes6bb a tamogatasi szerz6des
megk6t6seig igazolni sziJkseges. A kerelemben relev&ns funkci6knak val6 megfelelest
nyilatkozattal, illetve szOkseg szerint alatamaszt6 dokumentumokkai igazoini szOks6ges.

a) Aiap-es k6zepfokO, oktat fsi intezm6nyek es kapcsol6d6 epOleteik: iskolaepOlet,
kollegium, tornaterem, tanmL hely;

• ;. ,.  .......  .,,,,                         , .              ..   t:      ,

c)  Mevel6desi hazak, szinhazak egyeb, rendszeresen hasznalt kOz6ssegi terek
:  d) Kuituralis-, tudomanyos kiallit6termek, mezeumok, k6nyvtar, leveltar;

e) Klubok, foglalkoztat6k;
f)  KOzigazgat,Csi funkci6t ellat6 hivatali intezmenyek;
g)  ld6sek otthona, pszichi,Ctriai betegek otthona,  szenvedelybetegek otthona,

fogyatekos szemelyek otthona, valamint hajlektalanok otthona;
h)  K6zceiO, nem professziona.lis sporthoz k6t6d6 sportletesitm6nyek, fedett uszodak,

k6zcelO szabadid6s letesitmenyek;
i)  TOP Plusz-3.3.2-21  feihivasban tamogathato funkci6k (haziorvosi es hazi

gyermekorvosi ella, tas fogorvosi alapellatas alapellat,:-=fishoz kapcsol6d6 h&ziorvosi,
hazi gyermekorvosi es fogorvosi egyeleti ellatcfis; ved6nSi eilatas; iskola
egeszsegegyi ellatas; jar6beteg-szakellatasok, ment6&llomas)

j)  TOP Piusz-3.3.2-21 feihivcfisban tamogathat6 funkciok (¢tkeztetes k6zOssegi
ellat,Csok; h,Czi segitsegnyOjtas tamogat6 szoigaltatas; utcai szoci&lis munka
nappali eilatas, csalad-es gyermekj61eti szolgalat/k6zpont gyermekek/csaladok
atmeneti otthona);

k)  TOP_Piusz-3.3.1-21 feihivasban tamogathat6 funkciok' b01cs6de, mini bOIcs6de,
csaladi b61cs6de, 6voda, 6voda-b61cs6de, mint t6bbceiO intezmeny.

!)  Szoci,Clis ellat6rendszer kereteben finanszirozott tamogatott lakhatcfs, mint
szakositott eli,=fitasi forma celjara szolgal6 lak,=Ss, epOlet tovabba a csaladok atmeneti
otthona es alberi6k haza, szolg&lati iakas.

m) 100% 6nkormanyzati tulajdonban  ev6 olyan epQiet, ami az 6nkormanyzat
igazgatasi, illetve kOtelez6en ellatand6 feladatainak helyszineOl szoigal, vagy
amelyben uni6s versenyjogi ertelemben vett egyeb gazdasagi tevekenyseget nem
folytatnak.

n)  T6bbsegi Onkormanyzati vagy tObbsegi Onkormcfinyzati tulajdonO gazdasagi
tarsas,Cgi tulajdonban lev6 olyan epQietet, melyben gazdasagi tevekenysegkent
kOzszolgaltatasi szerz6des alapjan vegzett tevekenyseget folytatnak. A feihivas
9.2. pontjaban leirtak alapj,Cn tamogatas kizar61ag a ta, mogathat6 tevekenyseg
tekinteteben megbizasi aktussal rendelkez6 kedvezmenyezett reszere nyOjthat6.

o) Onkormanyzati vagy t6bbsegi 6nkormanyzati tulajdonban,  illetve t0bbsegi
6nkormanyzati tulajdonO gazdasag tarsasag tulajdonaban all6 helyi, tersegi
jelent6seg[J gy6gyf0rd6.

Abban az esetben, ha a TOP_Plusz-3.3.2-21 vagy a TOP_Plusz-3.3.1-21 felhivcfisok

tekinteteben    n .li6 enerqetikai rendszerrel rendelkez6 kiil6n ll6  pi.iletben - ami
tObbsegi 6nkormanyzati es/vagy tObbsegi  6nkormanyzati tulajdonQ gazdasagi t&rsasag
tulajdon&ban ,€11 - csak es kizarolag az adott felhiv&son be!iJl felsorolt funkciok kerQInek
ellatasra, akkor ezen. epQlet eseten az  p01etenergetikai korszert sitesere vonatkoz6

tevekenysegek  (energiahatekonysagi  fejlesztesek,  megQjui6  energia  felhasznalas)  a
t&moqat st k relmez6 d6nt se alapj#.n

A re ev&.ns TOP_Plusz-3.3.2-21 vagy TOP, P usz=3.3.1-21 feihiv&s keret n be 

keriilhetnek t&mogat .sra. Ez esetben a t&mogatast igenyl6nek a relevans felhivasra
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2.

vonatkoz6 t&mogat&si kerelem benyujt&sa soran nyilatkoznia keil, hogy a beruh&z&s
r6ven megval6sitani kivant epeletenergetikai korszerLisites (energiahat6konys figi
fejlesztes, megQjul6 energia felhasznal fis) vonatkozas&ban nem vesz igenybe a 2021.
2027 tervezesi id6szak TOP Plusz-2.1.1 felhiv&s,Cb61 t&mogatast, tovabb& nyilatkozik,
hogy ezen epQletenergetikai korszerLisitest es azok k61tsegeit, sz,Cml&it elk016nitetten
tart]a nyilvan,

.  • .                   -              ...        .-- : .:, -,-   --::  .....     .....  .-:7 ,  .   : ... :7:.  .--  ....  ..- ..   ...  ... _ ...:,. " .  ....  . ..

A t, rgyi TOP Piusz-2.1.t felhiv s keret n beliil keriilhetnek t mogat, sra. EZ esetben
a t&mogat&st igenyl6nek a tamogat&sik6relem benyO]taSas0ran nyilatkozniakell, hogy
a  beruh&z&s   reven   megvai6sitani   kivant   epQietenergetikai   korszerLisites
(energiahatekonys&gi  fejlesztes,  megOjul6  energia  felhaszn filas  kiterjesztese)
vonatkoz&s&ban nem ig6nyei, illetve vesz igenybe a 2021-2027 tervezesi id6szak
relev fins TOP_Plusz-3.3.2-21 vagy TOP Plusz-3.3.1-21 felhiv,Csaib61 t&mogat&st.

.o

A fentieken tQl, a projektbe bevonni ten ezett epBieteknek meg kell felelnie a felhiv&s 6.4.
pontjaban reszletezett tulajdonviszony k6vetelmenyeknek.
Olyan, kOzponti k61tsegvet6si szerv,  vagy egyhaz altali fenntartasba, mLik6dtetesbe,
vagyonkezelesbe atvett intezm6ny eseteben, mely t6bbs6gi 6nkormanyzati tulajdonO, vagy
t6bbs6gi 6nkormanyzati tulajdonQ gazdasagi tarsasa9 altal tulajdonolt epQlet egy r sz ben
helyezkedik eJ  s t, rnogathat6 funkci6t l, t el, tov&bba kOzponti k61tsegvetesi szepJ altali
fenntart&sba, mLik6dtetesbe, vagyonkezelesbe atvett k6znevelesi intezmenynek helyt ado
6n&li6 epQiet (pl. TankerQleti K6zpont fenntartasaban lev6 iskola) eseten tamogatasi kerelmet
csak az Onkorm,Cnyzat nyQjthat be.

ilyen esetekben szekseg van az adott a fenntart6/(Jzemeltet6/vagyonkezei6 tamogat6
nyilatkozatara, melyben:

a   Nyilatkozik, hogy a munkalatok celj&vai egyetert;
b.  Nyilatkozik, hogy a munkalatokkaljar6 zavar&st t iri;
c.  Nyilatkozik,  hogy  a  fenntart&si  id6szak  alatt,  amennyiben  a  fenntart6i

/Qzemeltet6i/vagyonkezei6i jogviszony fennail, az erintett ingatlan funkciojat fenntartja;
d.  Nyilatkozik, hogy legalabb a fenntartasi id6szak alatt, az 6nkormanyzat keresere, az

epQlet energetikai teljesitmenyevel kapcsolatosan rendeikezesere allo adatokat az
6nkorm&nyzat rendelkezesere bocsatja.

Az 6nkorm&nyzat tov&bb& nyilatkozik, amennyiben a fenntart&si id6szak alatt a fenntart6i
/Qzemeltet6i/vagyonkezel6i jog visszaszall az 6nkormanyzatra,  a tamogat&si kerelem
elbir&lasakor figyelembe vett es tamogatott eredeti funkci6t a fenntartasi id6szak vegeig
megtartja vagy az eibirai fis id6pontjaban azonos feitetelekkel t&mogathat6 olyan egyeb funkci6
ellatas&t biztositja az adott epQletben, melynek hat&s fira ezen funkci6knak helyt ad6
epQlet/epOletresz fosszilis energiaszQkseglete nem n6vekszik es relewfins esetben a megejul6
energiafelhaszn&lasa nem cs6kken.

Amennyiben a teljes tObbsegi 6nkormanyzati tulajdonQ, vagy tObbsegi Onkormanyzati tulajdonQ
gazdasagi tarsasag altal tulajdonolt epQlet kerQIt k6zponti kOltsegvetesi szerv vagy egyhaz altali
fenntartasba, mLikOdtetesbe vagy vagyonkezelesbe, Qgy az epQlet energetikai korszerLisitese
a KEHOP Plusz program kereteben nyQjtott tamogatasb61 finanszirozhat6 (kivetel a TankerQleti
K6zpont [KLIK] fenntartas,Cban iev6 iskola).
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4) Amennyiben olyan funkcio is m(Jkodik a z epeletben, amely a felh[v&s kereteben nem
t&mogathat6, a k6z0s haszn&latO vagy nem t&mogathat6 tevekenys6geknek hel 4 ado
he!yisegek, epQietr6szek kOltsegeinek ar&nyosit&s&ra figyelemmel kell lenni.

Amennyiben a beruh&z&ssal erintett ingatlan jelen felhiv&s kereteben t,Cmogathat6 funkciokon
tel egyeb funkcionak is helyt ad, az al&bbi m6don szOkseges az 6pitesi es kapcsol6d6 projekt
el6k6szitesi es szoig&ltat&si kOltsegeket ar&nyositani

A L,-.,= ,--,,. ,.  ..........  i   :- .-'",'.   ni dk t fui "c ' :, ',-, k P'::: : :: [ :::: '.t-,i szekr :.   ! .. ! ":: ' , :; ""  ....   

kOls6 ter,. fLitesrendszer) jut6 kivitelezesi k01tsegek elszamolhat6ak a felhiv,-=fis szednt tamogatott
szolgaltatas-/eli fitasnyejtas  helyisegenek/helyisegeinek alapterQlete  alapjan,  azaz  az
elszamolhat6, tamogathat6 epOletr6sz, es anem elszamolhat6 epOletresz nett6 alapterOletenek
(m2) aranyaban.

K6z6s hasznalatO helyisegre, ep01etr6szre jut6 elszamolhato k61tscg szamitasa a k6z6s
helyisegek figyelembe vetele nelkOi:

t&mogathat6 tevekenyseghez kapcsoi6d6 helyiseg [m2]

tamogathato+nem tamogathat6 tevekenyseghez kapcsol6d6 helyiseg [m2]

Az alapterOlet alapO aranyositas hem vonatkozik a fejleszteni kivant tevekenyseg vegzesehez
szOkseges, jogszabaly vagy hat6sag  filtal el6irt, adott tevekenysCghez kOtelez6en kapcsol6d6
fejlesztesekre.

Az ar,Cnyositas minden olyan epiteshez kapcsol6do kOltseg tekinteteben kOtelez6en
alkalmazand6, amely a tamogathat6 es a nem tamogathat6 funkci6hoz is kapcsolhat6,
beleertve a projekt ei6keszites (pl. tervezesi dijak), ¢s a szakmai megval6sitashoz kapcsol6d6
szolgaltatasok (pl. m Jszaki ellen6rzcs) k61tsegeit is. Ezen k61tsegek a felhivas kereteben a fenti
szazalekos aranynak megfelel6en szamolhat6k el.

5) A projektek aital erintett ep01etek tekinteteben a projekt megkezdese ei6tt el keil kesziteni az
epeletek energetikai jellemz6inek tanOsitas,=fir61 sz616 176/2008 (V .30.) Kormanyrendelet
szerinti hiteles energetikai tanOsitv#.nyt (HET) - kivetelt kepeznek a 2.1.1.4., 2.1.1.7. es 2.1.1.

8. es 2.1.1.9. tevekenysegek -, amennyiben az meg nem all rendelkezesre, es emellett legalabb

a tanQsit6 mint m(Jszaki szakert6 altai javasoit intezkedesek megvai6sitasat tervbe kell venni.
Tovabba a projekt  filtai erintett Cpeletek eseteben - a 2.1.1.4., 2.1.1.7. es 2.1.1.8. es 2.1.1.9.

tevekenysegek kivetelevel - be kell nyOjtani az energiahatekonysagi fejlesztesek hat&sara
bek6vetkez6 (kdztes) allapotot valamint a beruhaz,Cs megvalositasat k6vet6 (tervezett) allapotot
rOgzit6, tan,3sit6 program hasznalataval keszitett a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti olyan
szamitast, mely a CO  kibocsat,Csi ertekeket is tartalmazza.

Amennyiben megQjui6 energia felhasznal&s nOvekedest eredmenyez6 tevekenyseg (pi.
napelem telepites) is tervezett az adott epQletnel, Qgy ezen fejlesztes hat,Csat a tervezett allapot
szamitasaban szQkseges kimutatni. Amennyiben csak energiahatekonysagi fejleszt sek
tOrtennek az adott epQletnel, Qgy az energetikai melleklet ,,01 energetikai adatok" munkalapjan
a kdztes ailapot szamitasi eredmenyeit kell a tervezett ailapotnal feitiJntetni. Amennyiben csak
megQjul6 energia felhasznal fis nOvekedest eredmenyez6 fejlesztesek tOrtennek az adott
epQtetnel (pl. napelem), Qgy az energetikai melleklet ,,01 energetikai adatok" munkalapjan a
meglev6 allapot szamitasi eredmenyeit szQkseges a kdztes allapotnal is feltQntetni!

Csak napelemes fejlesztessel erintett epOlet eseten a meglevd es a M)ztes allapotnal az epOlet
jelenlegi villamos energia fogyasztasat, a tervezet allapotn&i pedig a napelem &ltal termelt
villamos energiamennyiseggei csOkkentett erteket kell feltOntetni. Ebben az esetben az
,,Altalanos adatok" munkalap resz nem kitOltend6.

6) ,,Osszetett'"       "  projektek eseteben, a beruh&za.st meg keil, hogy el6zze egy, a projekt teljes

mLiszaki kiterjedeseben a kiindui&si &llapotot lefed6, meghatarozott szakember &ltal eivegzett
piJ etenergetikai  ,tvil git s.
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Az atvil, gitasnak kBIOnOsen a komplex, tObb tevekenys6get egy0tt alkalmaz6 es tObb ep01etet
erint6 felQjitasi lehet6segeket kell vizsgalnia, es aminek eredmeny6t es meg,Cllapitasait a
Projekt Tervben (PT) k6telez6 figyelembe venni, feihaszn&lni.

Az epQletenergetikai atvil&git,Cs sor&n, amennyiben meg nem ietezett, el6 kell allitani a
176/2008. (Vl. 30.) Kormanyrendelet szerinti hiteles energetikai tanQsitvanyt is.

Osszetett projekt eseten az epQletenergetikai atvil&gitas elkeszit6s6t61 abban az esetben iehet
? ekint i i; am n iyi:bei!    i - o9 Asi:k r ien,, IneJl6klet t i pezo Pr0j ii.i Tei, v r&iev&ns

pontjaban (A/2.5.1  pont) a vaitozatelemzes soran minden realis 6s k61tseghatekony
projektelem/tevekenyseg valtozat0t szamitasbavesznek, es mindezek alapjan d6ntenek a
projektben tervezend6 tevekenysegekr61.

Amennyiben a projekt a felhiv,Cs 2.1.1. 9 alpontja alatti azon tev6kenyseget tartalmaz, mely
alapj,&n 6sszetett projektnek min6sQI (lasd fogalomjegyzek), Ogy epOletenergetikai atvilagitas
benyOjtasa hem szOks6ges, azonban a tamogat, si kerelem meilekletet kepez6 projekt terv
relevans pontjaban (A./2.5.1 alpont) valtozatelemzes elkeszitese kOtelez6.

Az epQietenergetikai ,¢tvilagitas igenybe vehet8 nem 6sszetett projekt eseteben is. Amennyiben
a projekt csak a 2.1.1.4., 2.1.1.7. es 2.1.1. 8. tevekenysegre iranyul, Ogy jelen pont el6irasai

hem relev, nsak.

7) Az epBletenergetikai atvilagitas, amennyiben az relev, ns, az epitesBgyi es az epit sOggyel
6sszefOgg6 szakmagyakorlasi tevekenysegekr61 sz616 266/2013. (V i. 11 .) Korm. rendelet, vagy
jogut6djai 1. melleklete szerinti mLiszaki szakert6nek (SzES6, epOletenergetikai szakert6), vagy
jogut6djai szerinti, illetve az EU mas tagallamaiban jogositvan 4 szerzett, Magyarorszagon
nyilvantartasba vett, az emlitett rendelet vonatkoz6 k0vetelmenyeinek megfelel6, kOlfOldi
szakert6i jogosuitsaggal rendelkez6 szakert6nek, vagy az energiahatekonys,Cgr61 sz616 tOrv ny
vegrehajtasar61 sz616 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 13-14. pontjaban leirtak szerinti
energetikai auditornak kell vegeznie.

8) Amennyiben az epOletenergetikai ,¢tvilagitas vilagitastechnikai fejleszteseket is vizsgai, az
atvilagitast vegz6nek a 266/2013o (V I. 11.) Korm. rendelet, vagy jogutodjai 1. melleklete szerinti
Sz#_.S7-V (kQl- es belteri vilagit,Cs szakert6) vagy M-B-28, Vilagitastechnika, vagy jogut6djai
szerinti jogosultsaggal bir6 szakert6t, vagy az EU mas tagallamaiban jogositvanyt szerzett,
Magyarorszagon nyilvantart,Csba vett, az emlitett rendelet vonatkozo k6vetelmenyeinek
megfelel , kOif01di szakert6i iogosultsaggal rendelkez6 szakert6t is be kell vonnia vagy az
energiahatekonysagr61 szol6 t6rveny vegrehajtasar61 sz616 I22/2015. (V.26.) Korm,Cnyrendelet
13-14. pontjaiban leirtak szerinti energetikai auditornak kell vegeznie.

MSemi ki vagy a he yi v detts6get megalapoz6  rt kek meg6rz se"

9)  M5emleki vagy helyi vedelem alatt ,€ii6 epQiet erintettsege eseteben a 266/2013. (VI . 11.) Korm.
rendelet 1. sz. melleklete, vagy jogut6djai szerinti SzI S5 (epitesOgyi mLiszaki szakert6i
szakterQlet, m(Jemleki reszszakterQlet), vagy jogut6djai szerinti jogosultsaggal bir6 szakert6t,
vagy az EU m&s tagallamaiban jogositv,Cnyt szerzett, Magyarorsz&gon nyilv&ntart#,sba vett, az
emlitett rendelet vonatkoz6 kOvetelmenyeinek megfelel6, kQIfOldi szakert6i jogosults&ggai
rendelkez6 szak#.rt6t is be kell vonnia a projektbe. Amennyiben egy 6sszetett projekt reszekent
(az egyik epQlet mOemlek, vagy helyi vedelem alatt I v6 epQlet) jelenik meg a mLiemleki vagy
helyi vedelmi erintettseg, Qgy az epBletenergetikai &tvil,Cgitasba is be keli vonni a
m(Jemlekvedelmi szakert6t.

10) MLiemleki vedelem alatt all6 epL)let eseten az el6kesz letek sor&n a t&mogatast ig nyl6nek a
tamogatasi kerelem benyQjtasaig a vedett mLiemleki ertekek leltarszerQ felsorol, s,Cr61, az
epitestOrteneti tudomanyos dokumentaci6 megel6z6 eikesziteser61 gondoskodnia sziJkseges.
M(Jemlek vedelem ala es6 epQlet felQjitasi tamogatas,:-&nak feltetele mLiemlekvedelmi szakert6i
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:                      nyilatkozat, amely megjel61i azokat a vedend6 epBietelemeket, melyeknel a TNM rendelet 1. §
(2) bekezdese szerinti energiahat6konys, gra vonatkoz6 minimumk6vetelm6nyek betartasa a
m(Jemleki ert6k megvaltoztat,Csat eredmenyezn6, azaz, melyeknel nem lehetseges alkalmazni

•                      a wbdend6 6rteket karosit6 technoldgiakat. Tov, bba ezen nyilatkozat/bizonyitvany alapjan
igazolhato, hogy az adott ep01et teljes hat,Crol6 feliJiet6nek h&ny szazalekat erintheti a fe!Ojitas
25% alatti vagy afeletti, On. ,,jelent6s felQjit#.s" vegezhet6 el az adott m(Jemlek 6p01etnel.

tartalmazza a vedend6 epOletelemeket- ahol nem iehet alkalmazni a vedend6 ertcket karosit6
technologiakat, mert ezen epeletelemeknei a TNM rendelet 1. § (2) bekezdese szerinti
energiahatekonys,Cgra vonatkoz6 minimumkOvetelm nyek betartasa a helyi vedelmi ertek
megvaltoztat#,s,Ct  eredmenyezne  -  ¢s  ezen  ¢peletelemeken  alkalmazhat6  mLiszaki
megold, sokat. Tovabb ezen nyilatkozat alapjan igazolhat6, hogy az adott epOlet teijes hatarol6
feiOletenek h#.ny szazalekat erintheti a feit jitas: 25% alatti vagy afeletti, On. ,,jelent6s felOjitas"
vegezhet6 el az adott, helyi vedelem alatt allo ep01etn¢l.

12) M(Jemleki vedelem vagy helyi vedelem alatt , !!6 epQlet eseten kiz&r61ag az esetben
alkaimazhat6 az 450.000 Ft/kW fajlagos beruhaz&si kOitsegkorlat, amennyiben az alkalmazhat6
m(Jszaki megoidas a napelemek telepitesere vonatkoz6 fajlagos beruhaz&si kOltsegelemet erint
es a sz(Jkseges, de az altai,Cnost61 elt r6 megold&sok szQksegesseget a szakert6 6n&ll6an,
j6vahagy61ag indokolja.

13) A tamogatast igenylSnek a m emleki vagy a helyi vedettseget megalapozo ertekek szakmai
t]tmutat, s alapjan tOrten6 meg6rzeser61 gondoskodnia szQkseges.

Horizont& is k6veteim nyek:

14) Azbesztmentesit s" Amennyiben a beruhaz&ssal erintett epOlet!epQletresz sz6rt azbesztet
tartalmaz, Qgy a tamogat,Cst igenyl6 szama.ra kOtelez6 a sz6rt azbeszt mentesites elvegzese,

melynek k61tsege elsz&molhat6 a projektben. A projektte! hem  rintett epBletszerkezetek egyeb
azbeszttartalmO anyagainak mentesitese nem kOtelez6 elv, r&s, azonban megvai6sit&sa eseten
elsz&molhat6 a projekt kereteben.

T&j koztat&ssa  kapcso atos kSvete m nyek

15) Nyi v&noss&g biztosit, sa: A kedvezmenyezett a projekt megval6sit&sa soran kOteles a
hatalyos jogszabalyokban meghat&rozott tajekoztat&si  s nyiiv&nossagi kOtelezettsegeknek
eleget tenni, a projektr61 es a tamogatasr61 az ott meghat&rozott m6don es tartalommal
inform, ci6t nyQjtani. A t&jekoztat&sra es nyilvanoss&gra vonatkoz6 k6veteimenyeket a
www.szechenyi2020.hu honlapr61 letOlthet6 ,,Kedvezm nyezettek tajekoztatasi kOtelezettsegei
Piusz" c. t tmutat6 es az Arculati Kezik6nyv Plusz" tartalmazza.

A kommunikacios tevekenysegek megkezdese el6tt javaso juk, egyeztetes celjab61 vegye fel a
kapcsolatot a k6zrem JkOd6 szervezet kommunikaci6s munkat&rsaval.

Beruh&z s megval6sit s ra vonatkoz6 , ltal, nos kSvetelm nyek:

16) A t, mogatast igenyl6nek a fejlesztesi elkepzel s kidolgoz&sa sor&n k6telez6 a felhiv&s 8.
fejezeteben hivatkozott es mellekletkent csatolt m6dszertani Qtmutat6 elSirasainak megfelel6
Projekt Tervet kesziteni. A Projekt Tervet es annak a ,,KOtelez6en csatoland6" mell kleteit (I.
Vl.) a tamo9atasi kerelem benyQjtasakor szQkseges benvQitani. A ,,Csatoland6, amennyiben
rendelkezesre all" tipusQ mellekleteket (VII. - XIV.) legk s6bb az els6 merf01dk6ig szQkseges
benyQjtani.

17) A projekt megval6sitasa soran kOtelez6 szakirb, nyQ mL szaki ellen6r alkaimazb, sa.

18) Kiz,Cr61ag olyan projektek t&mogathat6ak, amelyek abszolQt ¢rt kben csOkkentik az orszagos
Qvegh,CzhatasQ gazkibocsatast.
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19) Kiz&r61ag olyan projektek t&mogathat6ak, amelyekben szerepl6 epL)letekre a 176/2008. (Vl. 30.)
Korm finyrendelet az ep01etek energetikai jellemz6inek tanQsitas&r61 1. § (1) - (3) bekezdesei
alapjan aikalmazhato, es az 6sszes hasznos alapterOlet meghaladja az 50 nm-t.

20) A projektek &ltai erintett epQletek a 176/2008. (Vl. 30.) Korm&nyrendelet az epOletek energetikai
jellemz6inek tanOsit&sar61 szerinti hiteles energetikai tanQsitv&ny&t el kell kesziteni a projekt
kivitelezesi munk, iatainak befejezese ut&n is. Kiveteit jelentenek a felhiv&s 2.1.1.4., 2.1.1.7.,
2!   .Q 4s.°   ,q.:      ' .ntn .:: : :i fe! oro!÷  v6k ;  .......   , :.: k

..

Intelligens rendszerek ki p t s. re vonatkoz6 kSvetelrn ,nyek:

21) Minden energiatermel6 beruhaz&s sor&n k6telez6 beCpiteni a kOlOnb6z6 eredetO megtermelt
energia mereset lehet6v¢ tev6 eszkOzOket.

22) K6telez6 megvizsgalni az automatikus k6zponti- (h6forr&s-oidali) es helyi (h61ead6-oldali)
szabalyozasok 16tesites6nek a lehet6seg6t, melynek kiepit6se tamogathat6.

23) Amennyiben az epOlet haszn&lat&nak jellege lehet6ve teszi, a fenti szab&lyoz&si rendszernek
heti id6programok be&llitasara keli alkalmasnak lennie.

Szerni Uetforrn&i&s, t&j koztat&si, k pz si anyag kidolgoz&sa, k pz s tart&sa:

24) Az energetikai beruh,Czassal erintett epQletek alland6 haszn,Cl6it oktat fisban kell reszesiteni az
aikalmazott megoldasokr61, a helyes 0zemeltetes szabalyair61, valamint a beruhazas k6rnyezeti
hozadekair6!,  melyet  az  epBletQzemeltetesben  vagy  epQletenergetikaban  illetve
energiamenedzsmentben j&rtas szakert6 vegezhet. Szemleletformalasi tevekenyseg kiz fir61ag
a projektben tervezett tevekenysegek temak6reihez kapcsol6dhat.

25) A kepzesi anyagot, kes6bbi, 6n,€116 tanui&sra aikaimas formaban legalabb az adott intezmenyen
belQi elerhet6ve keli tenni.

26) A kepzesekr61- el6ad6 neve, vegzettsege, id6, hely, resztvev6k sz&ma, kepzesi anyag 

besz&moi6t kell kesziteni, es benyQjtani, melynek tartalmaznia kell az alkalmankent keszitett
legaDbb 5-5 db relevans fenyk@et.

A projekt mSszaki-szakmai tarta rn, nak rneghat, roz&s&hoz az a &bbi e v&r, sok figye embe v6te e
is sz ks ges"

27) Amennyiben a projekt kereteben beepitett eszk6z6kre, vagy azokat tartalmaz6, 6sszetett
rendszerekre a Bizottsag 811/2013/EU es 812/2013/EU rendelete vonatkoztathat6, akkor a
beruhazas tervezesekor ervenyes besorolas szerinti legal,ebb ,,A" kateg6riajO berendezes

aikalmazand6 mind fL tesi- mind hasznalati melegviz h6termelesre.

28) Amennyiben a projekt kereteben beepitett eszkOzOkre a Bizottsag 874/2012/EU rendelete
vonatkoztathato, akkor iegalabb a beruhazas tervezesekor ervenyes besorolas szerinti ,,A"

kateg6ri fijQ (illetve ilyen lampakat fogadni kepes) vilagitastechnikai berendezes alkaimazand6.

Ut61agos  piilet h6szigeteles alkaimaz, sa eset n"
..

29) Tamogat fisi feitetei a TNM rendelet szerinti ,,jelent6s feiQjitas" definici6jaban szerepl6 felOjitasi
arany meghaladasa. Kivetelt kepeznek a m(Jemlek vagy helyi vedelem alatt all6 epQletek a
hozz fijuk kapcsol6do 2.3. pont 10) es 11) szabalyozasaval.

Abban az esetben, ha egy adott epQlet a teljes hatarolo felQietenek tObb mint 75%-ban a
t fimogatasi igeny benyOjt&s&t megel6zSen m&r felOjitasra kerQit Ogy, hogy az akkor felOjitott
epQletresz megfelelt a felOjitas engedelyezesenek id6pontjcfiban hat filyos TNM rendeletben
szab filyozott epBletszerkezeti ertekeknek, akkor az adott epQlet fennmarado r szenek felOjit,Csa
a TNM rendelet 6. § (5) es (6) bekezdesekben megfogalmazott szab&lyozas szerint
t&mogathat6.
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Nyii&sz&r6 csere vagy korszerSsit s eset n

30) Nyil&szar6 csere vagy korszer0sites csak akkor aikaimazhato, amennyiben a korszer0siteni
kivant nyilaszar6 nem felel meg a TNM rendelet tamogatasi kerelem benyQjtasa id6pontjaban
hatalyos szabalyozasa es a Felhivas vonatkozo k6vetelmenyeinek.

A megQjul6 energiaforr&st aikalmazni k[v&n6  p0btekre vonatkoz6 kSveteim ny"

.,    ....  _ _   . -  . • .._,  .,                                 . = ° ..  .  .         .     .:.        :._    . :....   .  ....  '.;.., :1t ,_ ,,;..i :/.        ' • ,               .  . :,.jj _  .         .

hatalyos, az ep01etek energetikai jellemz6inek tan0sitasar61 szol6 176/2008. Korm. rendelet
szerinti ,,DD- korszerLit megk6zelit6" kategoriaba kell esnie, kivcve a feihivas 2.1.1.4. es 2. i 1.

9 pontjaiban lev6 tevekenyseg megval6sitasanak esetet. Ellenkez6 esetben tamogatasi
k¢relmet a tamogatast igenyi6 csak a 2.1.1. 1. pont tevekenyscgevei kombinaltan ny0jthat be.

Az  p i etek ny&ri h6v de m nek javit&sa,  ,my ko 6-vagy &my kvet6 szerkezetek
be p t se"

32) A 7/2006. TNM rendelet V. Gepeszeti rendszerekre vonatkozo k6vetelmenyek / 7. HOtesi
rendszerre vonatkoz6 el6irasok szerint telepithet6k.

Fosszi is energiahordoz6 vagy biomassza a ap  h6terrne 6 berendez sek  s kapcso 6d6
h6 ead6 rendszerek korszer s t se"

34) A 140 kWth es az ennei nagyobb, de 50 MWth-nai kisebb nevleges bemen6 h6teljesitmeny5
t0zei6berendezesek legszennyez6 anyagainak technol6giai kibocsatasi hatarertekeir61 sz616
jogszabaly (4/2011. (I. 14.) VM rendelet a ieveg6terheltsegi szint hatarertekeir61 es a helyhez
kOtOtt legszennyez5 pontforrasok kibocsatasi hatarertekeir61) tartalmazza a biomassza t0zelesLi
berendezesek technol6giai kibocsatasi hatarert keit (szilard anyag tekinteteben 150 mg/m ), a
k6vetelmenyeknek meg kell felelnie a tamogatasban reszesOi6 t0zei6berendez seknek.

35) Az 6sszes eves (a projektben es a h6termel6 kivalasztasaban relev&ns  s azok k6zOl is a
mervad6 f0tes, HMV, egyeb) h6energia igeny 25%-nai nagyobb merteket meghalad6an
tervezett, beepitett teljesitmeny0 h6termei6 beruh&z&si tObbletkOltsege el nem sz&molhat6
kOltsegnek min6s01.30 kW h6energia igeny alatt a tQlmeretezesi szabalyt hem kell alkalmazni.
A beepitett h6termei6 teljesitmenyenek kivalasztasanal f8 szempont, hogy a meretezesi
h6energia igenyhez (Q - kW)) k6zel es6, a kereskedelmi kinalatban a h6teljesitm ny sorozatban
k6zvetlen01 felette vagy alatta allo h6termel6 valasztando. A Projekt Terv B/2 3.3! d. pontjaban
kifejteni szOkseges a h6terme!6k kivalasztasanak vonatkoz6 megfelel6seget, bele rtve a
meretezesi h6teljesitmeny igeny es a piaci kinalat viszonyat. Az ennel magasabb meret
v&laszt&sa eseten anem elszamolhat6 kOltsegresz megallapitasa k6telez6en aikalmazand6 az
al&bbiak szerint.
Nem elszamolhat6 kOltsegresz sz&mitasa: {(P - Q) / Q) - 0,25} x a kazan beszerzesi k61tsege,
ahol az energetikai melleklet ,,H6termel6k" munkalapj fival 6sszhangban P a beepitett h6termel6
teljesitmenye (kW), Q az ep let 6sszes, a beepitett hStermel6re vonatkoz6 relev&ns
iegmagasabb h6energia igenye (kW).
A nem elszamolhat6 kOltsegreszt a tamogatast igenyl6 nem elszamoihato hozzaj&rulasakent
szQksSges a projektben felt0ntetni. Amennyiben a h6termel6 kombinalt 0zem0 (f0t s 6s HMV,
pi, kombi cirko kazan), ugy - amennyiben az magasabb ertek - a haszn#lati melegviz
eldaflit sakor elvart n vleges teljesitm ny m rtekad6 a megfelel6 melegviz komfort elerese
erdekeben, melyet a h6termel6 teljesitmeny meghataroze, sa soran figyelembe lehet venni. A

33) A leveg6min6seg vedeime erdekeben, amennyiben az vonatkoztathat6 ra, a beruhazasnak
teljesitenie keli a szilard t0zel6anyagokkal 0zeme!6, kezi es automatikus betaplalasO, legfeljebb
300 kW ieadott nevleges h6teljesitmeny0 f0t6kazanokra kialakitott MSZ EN 303-5:2000
szabvany szerinti t0zelestechnikai k6vetelmenyeit (250 mg/m3).
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HMV el6&llit&shoz szOkseges elv&rt nevleges teljesitmeny meghat&roz&sa a tervez6 feladata,
a Projekt TepJben a sz&mit&sok bemutatasa k6telez6.

KSzponti szell6z6- s I gkondicion&16 rendszerek korszerSsit se:

36) A tev6kenyseg kereteben a szeilSz5 es legkondicionai6 rendszerek korszeHJsitese csak akkor
tamogatott, ha az ep01et jellemz5 hasznalati viszonyait alapul veve a tevekenys6g szak6rt6
(SzleS6, ep01etenergetikai szakertS) aital kimutatott 0HG-kibocsatas cs0kkentest eredm6nyez.

.  ..  . 
' iiaxirnum iiMKE  j eretu : Otovil arnos reridszerek  2.I;i. 4. p0ntja  szerirJti.  eve enyseg),
valamint HMKE feletti m ret5 kiserSmdvek (2.1.1 9. pontja szerinti tev kenys g) te|epit#se:

37) A termel6nek es a fogyaszt6nak a fogyaszt6 valamely meglev5 csatlakoz&si pontjan keil a
kOzm szolg&itat6  h&16zat&ra  csatlakozniuk,   tov&bb&  az  ig6nybejelentesre  adott
&ramszolg&ltat6i tajekoztat6t/nyilatkozatot a Projekt Terv meil6kletekent szekseges csatolni.
A felhiv&s 2.1.1.4. es 2.1.1.9. pontja szerinti kiserSmG letesit6si tev6kenysegek eseten a z&r6

csomag elfogad fis&nak feitetele a h&16zati engedelyessel k t6tt h&i6zathasznalati es
villamosenergia-vasarlasi szerz6des meglete. Amennyiben a t fimogatast igenyl6 t5bbsSgi
6nkormanyzati tulajdonQ gazdas&gi tarsasag, a felhivas 2.1.1. 4. es a 2.1.1. 9. pont szerinti

kiser6mLi letesitesi tevekenyseg eseteben kiz&r61ag abban az esetben vehet6 igenybe
tamogatas, ha a kedvezmenyezett altal a zar6 csomag benyQjtasaig bemutat&sra kerQl6
hal6zathasznalati es villamosenergia-v&sarlasi szerz6des olyan eisz&molast tartaimaz,
amelyben az alkalmazott eiszamoi&si id6szakt61 fQggetlenQi szald6 nem kepezhet6 es a
hal6zatba betaplait es vetelezett villamos energia mennyis ge kQl6n-k01On kerQ! meg&ilapit&sra.
Ellenkez6 esetben  ezen tevekenysegre jut6 kOltsegek tekinteteben tamogatas nem
elszamolhato.

38) HMKE meretLi fotovillamos rendszer letesitese eseten a t6bb epQletet tartalmaz6, k6z6s
h6energetikai rendszeren lev6, de villamos energia eilatas szempontjab61 egynei t0bb egysegre
bontott epQletegyQttes eseten, napenergia villamos energia celt] feihasznalasara iranyul6
tevekenyse9 felvetele eseten annyi HMKE letesites megengedett, ahany kQlOnall6 viilamos
energetikai rendszerrel rendelkezik az epQietegyQttes.

39) A Tamogatast igenyi6nek nyilatkoznia kell, hogy a megval6sitani kivant beruh&z&s tekinteteben
nem vesz igenybe a 2021-2027-as tervezesi id6szak m&s operativ programjab6 , illetve
felhiv&saib61 tamogatast.

H6szivattyQ rendszerek te epit se  s kapcso 6d6 h6 ead6 rendszerek korszer s t se°

40) 100 kW f it6teljesitmenyig a berendezesnek meg kell feleinie a 2007/742/EK direktivanak.
Tovabba amennyiben az adott h6szivattyQ aital hasznositott legtermikus, geotermikus vagy
hidrotermikus energia az Eur6pai Parlament es a Tan&cs 2009/28/EK iranyelve 7. sz. meli klete
szerint megQjul6 energiaforrasb6! el6&llitott energi&nak (ERES) min6sQ!, azt az alabbi k plet
segitsegevel kell kiszamitani:
ERES = Qhasznos x (1 - I/SPF), ahol az SPF tenyez6 minimum ertekei:

Szekunder oidali h61ead6k
(radi&tor, konvektor, fan-coil  s
fel[iletfSt s" mennyezet-, fal- s

padl6fiJt s) eghajt&s

H6szivatty 
......

Energiaforr, s  s h6eioszt6 kSzeg

Leveg6-v z FSIdh6w z

Meretezett max. elSremen6 fLitesi
vizh6merseklet: 55 °C vagy 55 °C
felett

3,1
Villamos

meghajt&sQ
rendszer

3,5

V z-v z
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Meretezett max. e!6remen6 fLitesi
vizh6mers6klet: 55 °C alatt

Meretezett max. el6remen6 fLitesi
vizh6mers6klet: 55 °C vagy 55 °C
felett

Meretezett max. el6remen6 f[Jtesi

3,3

.

,

1,3           1,6          1,6
GazOzemL 

rendszer

•                1,5  ....  1,7         1,7,:izh ,   r ; * 55 0C

Hatasfok k6vetelmenyek:
1.1.   Villamos meghajtasO h6szivatty0k eseteben MSZ EN 14511 szabvanysorozat, MSZ EN
14825 szabvany vagy ezekkei egyen6rt6k J mL szaki k6vetegmenyek, valamint a Hatarozat
ei6irasai szerint;
• 1.2.   Gaz0zem6 h6szivattyOk eseteben az MSZ EN 12309 szabv,Cnysorozat, MSZ EN 14825
szabvany vagy ezekkel egyenert6kLi mGszaki k6vetelmenyek valamint a Hatarozat ei6irasa
szerint.

Berendezesre vonatkoz6 kOvetelm6nyek
2.1.   Rendelkezik a gyart6 altal megadott m(Jszaki adatok val6dis&g&r61 sz616, fQggetlen
tanQsit6 intezet aital kiallitott tanQsitvannyal
2.2.   Eleget tesz a 2005/32/EK eur6pai parlamenti es tanacsi iranyeivnek a tOmszelence
neiki31i 6nali6 keringet6 szivattyOkra, illetve termekekbe beepitett tOmszelence nelkQli keringet6
szivattyQkra  vonatkoz6  kOrnyezetbarat  tervezesi  kOveteimenyek  tekinteteben  torten6
vegrehajtasar61 szol6 2009. jQlius 22-i 641/2009/EK eur6pai bizottsagi rendelet szerinti
energiahatekonysagi kOvetelmenyeknek

2.3.   Talaj-viz es viz-viz h6szivattyQ aikalmazasa eseten az eves h6igenyeket min. 65%-ban

a hSszivattyQnak kell ellatnia, igy a csQcskazan a beepitett 6sszes meretezesi teljesitmeny
maximum 35%-a iehet. Ezen felteteleknek megfelel6en meretezett h6igenyt 25%-nal nagyobb
m rtekben  meghalad6an  tervezett,  beepitett  teijesitmenyLi  h6termel6  beruh&z&si
t6bbletkOltsege nem elszamolhat6 k61tsegnek min6s[! (lasd a felhivas 2.3. pont Fosszilis
energiahordoz6 vagy biomassza alapO hdtermeid berendez#sek #s kapcsoi6d6 hdlead6
rendszerek korszer#sit se kOvetelmenyet). Ezen nem elsz&molhat6 kOltsegreszt a tamogatast
igenyl6 nem elszamolhat6 hozz&jarulasakent szQkseges a projektben feitQntetni. Megl6v6
epQleteknei a kiepitett kaz,Cn ett61 fDggetlenQI Qzemben maradhat, de kazancsere eseteben
ezen el6irast k6telez6en alkalmazni szQkseges

2.4.   Leveg6-viz h6szivattyQ alkalmazasa eseten az eves h6igenyeket min. 50%-ban a

h6szivattyOnak kell eil,Ctnia, igy a csQcskazan a beepitett 6sszes meretezesi teljesitmeny
maximum 50%-a  ehet. Ezen felteteleknek megfelel6en meretezett h6igenyt 25%-na'! nagyobb
mertekben  meghalad6an  ter Jezett,  beepitett  teljesitmeny(J  h6termel6  beruhazasi
tObbletkOltsege nem elszamolhat6 kOltsegnek min6sQI (lasd a feihivas 2.3 pont Fosszilis
energiahordoz6 vagy biomassza alapO hdtermeld berendezesek #s kapcsol6d6 hdlead6
rendszerek korszer#sitese kOvetelm nyet). Ezen nem eiszamolhat6 kOltsegreszt a tamogatast
igenyl6 nem elszamolhat6 hozzajarulasakent szLikseges a projektben feltQntetni. Meglev6
epQleteknel a ki pitett kazan ett61 fQggetlenQl Qzemben maradhat, de kazancsere eseteben
ezen el6irast kOtelez6en alkalmazni szQkseges;
2.5.   Rendelkezik a .gyart6 aital kiallitott, a berendezes teljesitmenyere vonatkoz6
nyiiatkozattal;  ......

2.6.   Rendelkezik telepitesi, Dzemeltetesi  s karbantart&si Qtmutat6val.

Egyeb kOvetelmenyek
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3.1.   Az MSZ EN 14825 szabv&ny vagy azzal egyenertekLi mLiszaki kOveteimenyek szerint
elvegzett SPF t6nyez6 sz&mitasok a h6szivattyQs rendszerre vonatkoz6an (a fLitesi rendszer,
a magyar eghajlati adatsorok es statisztikak, valamint meglev6 epBletek korszerLisit6senek
eseteben tapasztalati adatok figyelembe v6televel);
3.2.   Kiz Sr61ag viz k6zvetit5 kozegge! m(Jk d6 fLitesi rendszerre vai6 csatlakozas
tamogathato;
3.3.   Kizarolag  a  k01s6  h6mersekleten  alapul6 fLitesi  e!6remep6  vizh6mers6klet

.       .                                                     ..
szabaiy Jz&ssa! fe ld :i:k d fU e.s:i i: r dsZe e vai0-csatiakozas i amogatiia u,

3.4°  FLitesen kivOli funkci6k.eilatasara csak olyan h6szivattyQ alkalmazasa tamogathat6,
amely eredeti, gy,Cri ,€llapotaban tartalmazza a szOkseges funkci6kat es az ezekhez szOkseges
szabalyozcSsokat.

41) H6szivattyO alkalmazasakor vizsgalni szOkseges a 44/2008 (Xii. 31.)KHEM Rendelet szerinti
,,H" tarifa, vagy, ahol elerhet6 ,,GEO-tarifa" alkalmazhat6sagcSt, annak elhagyasa kQI0n

indokoland6.

Fosszilis-  vagy  vegyes- (fossziJis   s  megQjul6  egyar&nt)  vagy tiszt&n  megQjul6
energiaforr&sokb61 t&pU&Ukoz6 heJyi k6z6ss gi fSt6mSre vagy huIMad kh6t hasznosit6
rendszerre van6 csaUakoz&s rnegterernt se:

42) A tev6kenyseg akkor tamogathat6, ha a megvai6sitasa kimutathatoan 0HG csOkken st

eredmenyez.

Adott   p ethez  kapcso 6d6,  m r  meg v6,  k °   s  be t ri  vi g t si  rendszerek
korszer Jsit se:

43) A beepiteni kivant fenyforrasok kiwSlasztasat indokolni szQkseges, kQl6nOsen, ha nem
energiatakarekos vagy energiatakarekos, de retrofit megoldast terveznek alkaimazni.

44) Fenycsatornak hasznalatanak lehet6seg6t vizsgalni szQkseges a beruhazas tervezese
folyaman.

45) A vilagitasi rendszert vezerl6 ir Snyitasi- es szabalyozasi rendszer komplexitasat vagy
elhagy,Csat az epQiet hasznalatan alapuloan szQkseges indokolni a tervezes soran.

V&rosok 6nkorrn&nyzati Fenntarthat6 Energia Akci6terv nek (SEAP) fe Q vizsg#, ata ii etve
&tdolgoz&sa Fenntarthat6 Energia  s K irna Akci6tervv  (SECAP) vagy Fenntarthat6 Energia
s K ima Akci6terv (SECAP) elk szit se:

46) SEAP felQIvizsg&lat, &tdolgoz&s es SECAP kidoigozas csak varosi szinten tamogathato, kisebb
terQleti egys gre vonatkozo reszstrategia elkeszitese hem tcSmogathat6.

47) Azon varosok eseten, ahoi alapdokumentum (SEAP) keszOit a korabbi tervezesi id6szak
valamely operativ programja vagy nemzetkOzi programja tamogatasaval, a dokumentum
szerz6i, hasznosit#.si es atdoigozasi jogaval rendeikez6 szervezettel valo egyQttm(JkOdes
kOtelez6. Az egy(JttmLik6desre es hasznositasi jogokra vonatkozo megallapodas bemutatasa a
tamogat Ssi kerelemmei egyQtt szQkseges.

48) Amennyiben a varos SEAP alapdokumentuma felQlvizsgalatahoz es/vagy atdolgoz,Csahoz
es/vagy SECAP-janak kidolgozasahoz egyeb tamogatast vett igenybe, a kerelem benyQjtasakor
nyilatkoznia szQks ges a kett6s finanszirozas kizarasar61.

49) A varosi 0nkormb, nyzat, a felQivizsgcSIt es/vagy atdolgozott SEAP-jb, nak vagy kidolgozott
SECAP-janak birtokaban egyenileg jelenti be csatlakozasi szandekat a Polgarmesterek
Sz0vetsegehez.

50) SECAP kidolgozas soran figyelemmel kell lenni minden relevans operativ program prioritasaira.
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51) A SEAP felQIvizsg&lat illetve atdolgozas vagy a SECAP elkeszit6s sor&n k6telez6 a
Polgarmesterek SzOvegsege honlapj&n kOzzetett Nemzeti Koordin&torral (Country Coordinator)
val6 egyQttm  k d6s.

52) A SEAP/SECAP az Europai Uni6 strategiai tervezesi alapdokumentumai a fenntarthat6
energiagazd&lkod fis es klimavedelem ter01et6n, amelyek elkeszit6se az energiahatekonysag
n6velese es a CO2 kibocsatas csOkkentese 6rdekeben javasolt.
•           .    _  .... ;                   .     .   •    .  •     .  ,   ,   ...  = .    ,.    ....  :..-  .....

-V rosoi  ,aJ0za  b;,os  .....
m -r s (smart metering) rendszer I trehoz&sa                   _:..  ......  :  ..........

53) A projekt kereten belOl okos mer6k kerOlnek elhelyezesre a varosok int6zmenyeiben, amelyek
az  int6zmenyek  energiaell&t, s,Cval kapcsolatos  fogyaszt&st merik  6s  tov&bbitj&k  a
menedzsment, monitoring es iranyit&si k6zpontba. A k6zpont r6gziti a bekQId6tt adatokat, es
fogyasztasi trendeket alakit ki. A fogyasztasi trendek alapjan beavatkoz,Csi pontok jel61het6ek
ki annak erdek6ben, hogy hogyan lehet a fogyaszt&st cs6kkenteni az adott intezm6nyben. A
k6zpont f6 feladata felhivni a figyeimet a beavatkoz&si pontok menten a felhasznal&s
cs6kkentesre es automatikusan vagy szemelyes beavatkozassal a fogyasztas cs6kkentes6t
elerni. Az okos mer6k elhelyezese mellett a projekt resze a k6zpont kialakit&s&hoz es
m(Jk6d6s6hez szQkseges eszk6z6k, hardverek, szoftverek, immateriAlis javak beszerzese,
telepitese

54) Az  okos  hal6zati  megold&sok  segitik  a  kQI0nb6z6  energiatermei6  egysegeket  az
energiarendszer  mL k6d6s6be  integraini,  ugyanakkor  k6nnyebbe  teszik  a  h&16zatok
6sszekapcsol6d&s&t. Az energetikai rendszerek tervezese 6sszetett feladat, a nagyszamQ
energiatermei6 es fogyaszt6, valamint a megQjul6 energiatermeles egyre jelent6sebb hanyada
miatt, ami &lland6an vaitoz6 energiaaramlast eredmenyez egy hai6zaton belBI.

Az energiarendszerek tervezese sor,Cn az okos h fil6zati technol6gia (p!. a val6s idejL 
adatszolgaltatas,  a hal6zat  es az  &ramterme 6 egysegek  &llapot- es  az id6jaras
el6rejeizesenek, stb. figyelembe vetelevel) fontos szerepet jatszik a termeles es fogyasztas
el6re tervezeseben, valamint az energiarendszer kiegyensQiyoz&s&nak aktiv tamogatasaban.
Az okos rendszerek altal az eioszt6 es az ,¢tviteli eszk5z0k hatekonyabban kihasznalasra
kerQlnek, igy minimalisra cs6kkenthet6 az &tviteli hai6zat b6vites nek igenye.

55) Nyilatkozat benyQjt&sa szQkseges arra vonatkoz6an, hogy a v&ros okos h&16zat (smart grid) es
okos meres (smart metering) rendszer vagy a rendszer b&rmely elemenek kidolgozasahoz m&s
t&mogat&sban (kOltsegvetesi, uni6s, stb.) a kerelem benyBjt&sa el6tt nem reszesQlt.

56) Varosonkent egy (1) db projekt javaslat adhat6 be jelen tevekenysegre. A rendszer r szet
kepez6 epQletekre vonatkoz6an szakert6i sz,:-&mitassai sz0kseges alatamasztani a rendszer

aikalmazas fival elerhet6 primer energia megtakaritast es az abb61 ad6d6 0HG csOkkenest. A
megtakaritast az epQletek varhat6 primer energia fogyasztas-cs6kkenCsenek bemutatasaval
keli al,Ctamasztani, a megtakaritas m rteke hem lehet magasabb 10%-nai.

Fenntart&s, m k6dtet s biztosit&sa

57) A Projekt Terv 0tmutat6 A/3. pontj&ban szQkseges rOviden bemutatni, hogy a t fimogatast
igenyl6 milyen szervezeti es mLiszaki er6forr,Csokkal rendelkezik a fejleszt s legalabb 5 eves

• fenntartasanak biztositasahoz.

58) PenzOgyi oidalr61 kerjOk a varhat6 fenntart fis aitai finos es tart6s forrasainak karbantartasi,
p6tl,Csi, javitasi k01tsegek es azok tervezett penzQgyi fedezete biztosit fis finak rOvid
bemutatasat, 6sszhangban az Energetikai melleklet ,,PenzQgyi mutatok" munkalapjaval.

He yi, t rs gi jelent6s g  gy6gyfiJrd6k energetikai c it  fejleszt se, k0rsze-rLisit se

59) A felhiv&s 2.1.1.9. pontj&ban foglalt tevekenysegek megvai6sit&sara a t0bbsegi 6nkormanyzati
tulajdonban vagy t6bbsegi 6nkorm&nyzati tulajdonQ gazdas&g t&rsas&g tulajdon&ban ,€!16, a
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Budapest Fdvbros Kormanyhivatala N#peg6szs6gfJgyi FSosztalya altal nyilvantartasba3 vett
vagy a Nemzeti Turizmusfejlesztesi Strategia 2030 feifJIvizsg41at4rOI szOlO 1348/2021. (W.3.)
Korm4nyhatarozatban elfogadott Tunzmus 2.O/Nemzeti Turizmusfejleszt6si Strat6gibban
rdgzitett kategorizai4s4 alapjan eg6szsegturisztikai zaszi6shaj6nak nem minSsfJl5 fE rdSk
energetikai c#lD fejleszt6s6re nyDjthat6 be tbmogat4si kerelem, ha a megval6sit&s helyszine
hem Budapesten van, towfibb& a megyei integralt TerQleti Programokban hem min6sQ! azon
w&rosok es v&rost6'rsegek k6zigazgat&si terOletenek, amelyek a Fenntarthat6 Varosfejlesztesi
Eszk0z  ei'e eben jog os it k 'i mogatasi kereii .  ber yuj ani.  ....  .....  "  "

.  .      , .

A tervezett tevekenys6gek besorol,Cs&nal figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2. 1.1.9. ponthoz
kizar61ag a 2.1.1. 1. - 2.1.1.6. szerintieken tOli tev6kenysegek rOgzithet6k, azaz a 2.1.1. 1. 

2.1.1.6. pontokhoz megfeleitethet6 tevekenys6geket azok reszek6nt kell megval6sitani.

Csak az a projekt t&mogathat6, mely 0HG megtakarit&st er el. A felhiv&s 2.1.1.9. pontja szerinti
tevekenys6gekb61 elerhet6 primerenergia megtakarit&st es az abboi elerend6 0HG cs6kken6s
hozamot szakert6i sz&mit&sokkal szQkseges bemutatni a projekt terv B/2. 3:4. pontj&ban.
Amennyiben olyan tev6kenysegeket valdsitanak meg a projektben, melynek primerenergia es
0HG megtakarit&sa a TNM szerinti energetikai sz&mitassai bemutathato, egy a megtakarit&st
tanOsit6 program haszn&lataval keszitett, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti, a CO2
kibocs&tasi ert6keket tartalmaz6 sz&mit&ssal szOkseges kalkui&lnJ.

Amennyiben a projekt kereteben kiz&r61ag napelem kiser6mt3 letesit6s tOrtenik, akkor a
megtakarit&sokat elegend6 a projekt tervben reszletezend6 szakert6i sz&mit&ssal igazolni.

A projekt megval6sit&sa rev6n keletkez6 h6energia gy6gyfOrd6 ter01eten kivOli felhaszn&l&sa,
hasznositasa kizarolag k6z6pQletek meglev6 fosszilis energiaigenyenek kivaltasa celj&b61 es
az esetben iehetseges, ha az ennek eredmenyekent elert QveghazhatasQgaz-cs6kkenes

mennyisege a projekt tervben kimutatasra, es a projekt kereteben az 0HG cs6kken s indikator
hozam reszekent feitQntetesre es elsz,Cmolasra kerQl.

Az epQleteknel jelentkez6 fosszilis energia-kivait&s UHG megtakarit&s&t epQietenkenti TNM
szerinti energetikai sz&mit&ssai keil igazolni a meglev6 es a tervezett ,€ilapot sz&mit&sainak a
projekt terv VII. mell klet reszekent torten6 benyejtcfis&vai, az 0HG hozam kimutat,Cs&vai. Az
elerhet6 primerenergia megtakarit&st es az abb61 adod6 0HG cs6kkenest a projekt terv Bi2 3.4.
pontj&ban szQkseges bemutatni.
Amennyiben olyan energetikai celQ egyeb tevekenyseg kerQI megvaidsit&sra, melyek UHG
megtakaritasat TNM szerinti szamitassal nem iehetseges bemutatni, t3gy ezen tevekenys gek
megtakaritas&t egyeb szakert6i sz&mit&ssal szQkseges bemutatni.

s Elerhet6se.ge: https://www.kormanyhivatal.huldownload/di2b/f6000/5 Gy_og.yfurdok 005.p_ df
4 Elerhet6sege: .https:llmtu.gov.huicikkeklstrateqj#_ 240. oldalt61
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Gy6gyfBrd6k energetikai celO fejlesztese eseten, beleertve, ha a projekt a 2.1.1.9. pontja szerint
tev6kenyseg mellett a felhivas 2.1.1.1.- 2.1.1.6. pontjai szerinti tev6kenyseget is tartaimaz az

Energetikai melleklet nem kitOltend6 es a projekt terv kizkr61ag relevkns reszei elkeszitend6k.

Gy6gyfBrd6 korszerLisites, fejlesztes eseten a z 6sszetett beruh&z&s megval6sit&sa nem
t&mogatott.                           •

: :: 2:8": Ho rizonta sZen: por : 0k ewe r/yes itese vei k apcs o ia [ose tva rasok

1.  Altalfinos eiv rfisok:

A taji,  termeszeti,  kOrnyezeti 6rtekek v6delmevel,  a klimavaltozas elleni k( zdelemmel, az
eselyegyenl6s6ggel, valamint a n6k es ferfiak kOzOtti egyeni6seggei kapcsolatos kOvetelmenyek, mas
neven horizont&iis kOvetelmenyek erv6nyesit6se az Eur6pai Uni6 fejlesztespolitikajanak k6telez6
eleme. A kiemeit celok es k6vetelmenyek reszletes ismertetese megtal&lhat6 az ,,AOF 21-27" 11.
fejezeteben.

A horizont&lis cel megval6sitksa, valamint a megvai6sitas eredmenyess6g6nek nyomon k6vetese
erdek6ben vegzett tev6kenys6g kOvetkezteben felmer(Jlt kOitseg elszamoihat6.

A projekt tervezese es megval6sitasa soran kerjBk, vegye figyelembe, hogy a projektben ietrehozott
eredmenyeknek meg keil felelniBk az al&bbi elvarasoknak is:

a)  Az eur6pai uni6s forr&sb61 t&mogatott projektek kedvezmenyezettje k6teles a projektre vonatkoz6
eur6pai uni6s es hazai k6rnyezetvedelmi es eselyegyenl6s6gi el6irasokat, jogszabalyokat, a
,,jelent6s k&rokozas elkerQles6t celz6''5 el6vigyazatoss&g elvet betartani, a projekt altal 6rintett
terQieten a vedett kOrnyezeti, termeszeti es kulturalis ert6keket meg6rizni, a fennali6 vagy a
beruhazas soran keletkezett k6rnyezeti kart es az eselyegyenl6seg szempontjab61 jogszabalyba6
QtkOz6 nem-megfelel6seget legkes6bb a projekt megval6sitasa soran megszQntetni.

b)  Az eur6pai uni6s forrasb61 tamogatott projektek kedvezmenyezettje kOteles a projekt
vegrehajtasa soran a Fogyatekossaggal 616 Szemelyek Jogair61 sz616 ENSZ-egyezmenyt a
2010/48/EK tanacsi hatarozattal 6sszhangban alkalmazni. A projektek v6grehajtasa soran a
fogyatekos szemelyeket megiilet6 alapvet6 emberi jogokat - tObbek kOzOtt akadalymentesitessel
es az ehhez kapcsol6d6 szabvanyok aikalmazasaval- biztositani kell.

c)  A fejleszteshez kapcsoi6d6 nyilvanos esemenyeken, kommunikaci6jaban es viselkedes6ben a
kedvezmenyezett eselytudatossagot fejezzen ki ne kOzvetitsen szegregaci6t, csOkkentse a
csoportokra vonatkoz6 meglev6 el6iteleteket.

ii ,iii

a) K rnav& toz&s el eni kQzde em"

Amennyiben a projekt megval6sitasa sor&n On tervez infrastruktur&lis vagy ingatlan beruhaz&st,
amely iegalabb 6teves v&rhat6 61ettartamQ, akkor Onnek a tervezes sor&n figyelembe keli vennie,
hogy a projekt varhato Bvegh&zhatasQg&z-kibocsatasa/elnyel6se mennyire szamottev6, tovabba
fel kell mernie a projekt eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi potencialjat, es biztositani kell,
hogy a projekt eilenaii6 iegyen az eghajlatvaitozassai es a termeszeti katasztrofakkal szemben!
Ezert a tamogatasi kerelem 6ssze&llitasa soran vizsgainia keii a projekt megvai6sitasaval
6sszefiJgg6 f6 eghajlatvaitoz&si kihiv,Csokat, a projekt helyszinen varhat6 energiafelhasznalas
v&ltozast, a klimavedelmi t6rekvesekhez vai6 illeszkedest, valamint be kell mutatnia, milyen
m6don tervezi lebonyolitani az Eur6pai Parlament es a Tanacs 2021/1060 rendeletenek 73. cikk
(2) bek. j) pontja alapjan elvart eghajlatv&ltozasi rezilienciavizsg&latot. A tamogatast igenyi6nek
a t&mogatasi kerelem benyt]jtasakor a Projekt Terv (PT) vonatkozo fejezeteben reszleteznie
sziJkseges az-eghajlatv&itoz&si rezilienciavizsg&lat megalapozasat az abban reszletezett
szempontok szerint. Az eghajlatvaltozasi rezilienciavizsgalatot a projekt el6keszites6vel
parhuzamosan keil elvegeznie es annak dokumentg, ci6j&t az 1. m6rfOldk6ig kell benyQjtania. Az
6ghajlatvaltozasi  rezilienciavizsgalat  megalapozasahoz  az  ,,Utmutat6  a  projektek

5 Jelent6s karokozas elkerQl¢set celzo elv: a tamogatott fejlesztes nem serti jelent6sen az (EU) 2019/2088 rendelet 9. cikkben
meghatarozott egyik kOrnyezeti c¢lkitLizest (az eghajlatv, ltozas merseklese; az eghajlatvaltozashoz val6 alkaimazkod, s; a vizi
es tengeri er6forr&sok fenntarthat6 hasznalata es vedelme; a kOrforgasos gazdasagra val6 atallas; a szennyezes megel6zese
,bs cs0kkentese; a biol6giai sokfeleseg es az 0koszisztem, k ve.delme es helyreallitasa) sem.

2003. ¢vi CXXV. t0rveny az egyenl6 b, nasm6dr61 es az eselyegyenl6s g el6mozdit, sar61
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klimakockAzat&nak 6rt6kel6sehez es cs6kkent6sehez" (r6viden: Klimakock&zati Qtmutat6) nyQjt
segedletet, mely a k6vetkez6 linken 6rhet6 el: https://w . rv.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek
klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez   (A   2021--2027-es   programoz&si   id6szak
szabalyoz&sanak megfelel6en feiQlvizsg&lt Qtmutat6 2021 6sz6re tervezett megjelenes6ig a
2014-2020-as id6szak Qtmutat6ja a hatcfilyos segedlet).

b) F nyszennyez s negativ hat&sainak minimaliz, l&sa"

A fenyszennyez6s negativ hat&sainak minimalizai&sa 6rdekeben keiteri vii&git&s korszer(isit6se,
.....   ovabba Qjo  nar  kiaiaki a ' d0 kQk .ri viiagit&si rendszerek  eivezese es megval0sit&sa soran

alkalmazni szekseges az orszagos telepel6srendezesi es 6pit6si k6vetelm6.nyekr61 sz616
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 53  54. § kSvetelmenyeket, valamint a vonatkoz6 ervenyes
eur6pai szabv,=finyok es a helyi szabalyoz&si eszk6z6k kSveteimenyeit. A beruh,:-=fizasok
megval6sit&sa sor&n javasoit ,,A fenyszennyez6srSI- vil&gosan!"  c. szakmai Qtmutat6
(http://www.termeszetvedelem.hu/fenyszennyezesroi_.vilagosan) m6dszertan&nak alkalmaz&sa.

c) Es Uyegyenl6s g  rv nyesitg, se:

A fogyatekos szemelyek jogair61 es eselyegyenlSs6gek biztosit&sAr61 sz616 1998. evi XXVI.
t6rveny ertelm6ben a k6zszolg&ltat&sokhoz7 (pl. k6zhatalmi, 6nkorm&nyzati tevekenys6gek,
oktat&si, k6zm ivel6d6si, k0zgySjtem6nyi, kultur&iis, tudom&nyos, szoci&lis, gyermekj61eti,
gyermekvedelmi, egeszsegegyi, sport-, ifjes&gi, foglalkoztat&si, k0zlekedesi, Qgyfelszoigalati
szoig&ltat&s, eilat&s, illetve tevekenyseg) val6 egyeni6 esely[J hozz&feres kSvetelmenyet be kell
tartani. Ennek reszekent a k0zszolg&itatasokhoz kapcsol6d6 fejleszteseket az egyetemes
tervezes alapelvet figyelembe veves komplex akad&lymentesitest elvegezve kell vegrehajtani
(epitmenyek mindenki a.ltal haszn&lhat6 reszeinek, k6zhaszn&late tereinek akadalymentess ge,
az inform&ci6khoz val6 hozz&feres es kommunik&ci6)9, °.

Ha a tamogat&st igenyl6 telepOlesi 6nkorm&nyzat, az igenyl6nek igazolnia kell a helyi
eselyegyeni6segi  program megletet az  egyenl6  ban, sm6dr61 ¢s  az  eselyegyenl6seg
el6mozditasar6l sz616 2003. evi CXXV. t6rveny 31. § (6) bekezdesenek megfelei6en.

Ha a tamogatast igenyl6 0tven f6nei tObb szemelyt foglaikoztat6 k61tsegvetesi szerv, vagy
t6bbsegi a!iami tulajdonban all6 jogi szemely, az igenyl6nek igazolnia keli az eselyegyenl6segi
terv megletet az egyenl6 banasm6drol es az eselyegyenl6seg el6mozditasar61 sz616 2003. evi
CXXV. t6rveny 63. §-nak megfelel6en.

3. A FINANSZiROZASSAL KAPCSOLATOS INFORM,ACIOK

3.1. Vissza keli-e fizetni a tamogatast?

Nem, a t&mogatas vissza nem teritend6 tamogatasnak min6sQl, ezert a tamogatast - szerz6des szerinti
projektmegvaiositas eseten - nem kell visszafizetni.

7 A fogyatekos szemelyek jogairol es eselyegyenl6segOk biztositas r61 sz616 1998. evi XXVI. t0rveny 4.§ f) ertelmeben
Tovabbi inform, ci6: http://www.etikk.hu

9 Tovabbi informaci6:
- Pandula Andras (szerk.): Segedlet a kOzszolg, ltatasokhoz es egyeb szolgaltatasokhoz valo egyenl6 esely i hozzaferes
megteremtesehez- Komplex akadalymentesites. Fogyatekos Szemelyek Eselyegyenl6segeert K0zhasznQ Nonprofit Kft,
Budapest, 2015    ')loads/2015t11ISeq%C3%A9dlet 2015 v2.p__df)
- Fa[kasne dr. GOnczi Rita - Sz6ke J6zsef: Komplex kisokos a kOzszoigaltat, sok egyenl6 es¢ly(J hozzaferesenek
biztositasahoz. NFSZK Nonprofit Kft., Budapest, 2019 (https:llfszk.hulkiadvanylkomplex-kisokosl)
0 1997. evi LXXVIII. tOrvCny az epitett k0rnyezet alakit,isar61 ¢s vedelmer61

1998. evi XXVl. t0rveny a fogyatekos szemelyek jogairol ¢s eselyegyenl6segQk biztositasarol
253/1997. (Xil. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepQlesrendezesi ¢s epitesi k0vetelmenyekr61
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3.2. Mennyi a projekt Eur6pai Uni6val elsz&molhat6 6sszk61ts6ge?

A projekt Eur6pai Uni6val elsz&molhat6 ,Ssszk01tsege az adott terOleti egysegre vonatkoz6
terOletspecifikus mellekletben talalhat6.

3.3. Mennyi t&mogatast lehet ig6nyelni?

_b 5 Az iueilyei;,e[o v,ssza nem ,:¢ri[et d0 tamugat&s miriinitJ:ril ds i:ii:idx,mu  osszege a fe#{waS acl tt:te*;sueti
egysegre vonatkozo terQietspecifikus meileklet6ben olvashat6.

A tamogatas maximalis mert6ke az Eur6pai Uni6val elszamolhato 6sszkOlts6g 100 %-a, a 2.2.
fejezetben , ilami t,Cmogatassal erintett tev6kenysegek tekinteteben pedig az alabbi intenzitast keil
alkalmazni:
Csek ly 8sszeg  , ilami t mogat, s eset n° a t,Cmogat&s maximalis m6rteke az elsz,Cmolhat6
k61tsegek !00 %-a.

He yi infrastruktQra fejleszt s hez nyQjtott beruh&z&si t&mogat#,s eset n" a t&mogat&s 6sszege
hem haladhatja meg az elszamolhato kOltsegek es a m(Jk6desi eredmeny kOzOtti k016nbseget.

A m( kOd6si eredmeny m6rt6ket

a) megalapozott ei6rejelz6sek alapjan keli meghatarozni 6s el6zetesen, vagy
b) visszafizetesi mechanizmus aikaimazasaval ut61ag keli levonni az elszamolhat6
kOltsegekb61.

KSzszolg ltat&s rt j&r6 ellent te ez s eset n" a tamogat&s maxim&lis merteke az eisz, molhat6
k61tseg 100%-a, figyelemmel az alb, bbiakra is:

-  Az ellentCtelezes 6sszege Cvente es feladatonkent a kOzlekedes es a kOzleked si infrastruktQra,
valamint a kOvetkez6 pontok kivetelevei nem haladhatja meg a 15 milli6 eur6nak megfelel5
forintOsszeget. Amennyiben az ellentetelezes 6sszege a megbizas id6szaka alatt v, itozik, Qgy
az eves 6sszeget a megbiz&si id6tartamra tervezett ellentetelezes eves 6sszegeinek ,¢tlagak nt
kell kisz&mitani.

-  A t&mogat&s eves &tlagos 6sszegenek tellepese eseten a k6zszolg&ltat&sCrt i&r6 ellentetelezest
el6zetes j6vb, hagyas celjab61 be keli jelenteni az Eur6pai Bizottsag reszere.

A kult r&t  s a kultur& is 6r6ks g megSrz s t e 6mozdit6 t&mogat&s eset n" a tamogat&s 6sszege
nem haladhatja meg az eiszamolhat6 kOltseg es a beruh, z&s megval6sitas&b61 sz&rmaz6 mSkOdesi
eredmeny kOz0tti kQl6nbseget azzal, hogy az infrastruktQra Qzemeltet6je - a t&mogatast nyOjt6
dOnteset61 fQgg6en -jogosult esszerQ nyereseget szerezni.

A mSk0d si eredmeny merteket

a) megalapozott ei6rejelzesek alapjan keil meghatarozni es ei6zetesen, vagy
b) visszafizetesi mechanizmus aikaimazasaval ut61ag kell ievonni az elsz&moihat6
k61tsegekb61.

4. A PROJEKTVEGREHAJTAS IDOTARTAMA

4.1. Mikor kezdhet8 meg a projekt?
A tAmogat&si kerelem benyOjtasa el6tt megkezdett projekthez is igenyelhet t mogat&st, ha azt a
kerelem benyOjtas&ig fizikailag meg nem fejezte be.

A 2.2. pont szerinti uni6s allami tamogatasi kateg6riaval tamogatott tevekenyseghez kapcsol6d6an a
tamogatasi kerelem benyQjtasat megel6z6en a projekt el6keszitesevel kapcsolatban feimeriJlt kOltsegek
- figyelemmel az unios allami tamogatasi szabalyokra - kizar61ag a csekely 6sszeg J (de minimis)
tamogatas kereteben szamoihat6k el.
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Towfibbi reszletes szab&lyoz&st az ",&OF 21-27" 8.6. fejezetenek !. aipontja tartalmaz.

Ha On a t&mogat fisi d0ntes kezhezv6tele el6tt m&r meginditja a k0zbeszerzesi elj firast, be keli tartania

a vonatkozo jogszab&lyi rendelkezeseket is11

4.2. Mikorra keil befejezni a projektet?

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha Valamennyi tamogatott tevekenys6g megva!6suit a t&mogat&si
szerz6d6sben/t&mogat6i okiratban (a tov&bbiakban egyOtt: t&mogat&si szerz6des) es a feihiv&sban
meghat&rozott feltetelek szerint. A projekt fizikai befejez6senek napja teh fit az a nap, amikor az utois6

t&mogatott tev6kenyseg megval6sui.

P6nzegyiieg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, es a megvai6sit,Cs sor,Cn keletkezett
bizonylatok - sz&llit6i kifizetes eseten az ei6irt 6nr6sz sz&llit6k resz6re tOrt6n6 - kifizetese megtOrt6nt.

Tovabbi reszletes szabalyozas az "AOF 21o27" 8.6. fejezetenek 2. alpontjaban olvashat6.

Mennyi id5 aUatt kelU fizikailag befejezni a projektet?
A projekt fizikai befejezes6re a megkezd6set61 szamitott 36 h6nap all rendeikezesre.

Ha On a projekt megvai6sitasat a tamogatasi szerz6des hatalyba lep6s6ig hem kezdte meg, a
vegrehajtasi hat&rid6 a tamogatasi szerz6dcs hatalyba iep6s6nek napjaval kezd6dik.
Tovabbi reszletes szabalyozas az ,,AOF 21-27" 8.6. fejezetenek 2. aipontjaban oivashat6.

A z&r6 kifizetesi kerelem benyOjtas&nak hat&rideje a projekt fizikai befejezes6t kOvet6 60 nap, de
iegkes6bb 2029. jenius 29.

5. MI RFOLDKOVEK, INDIKATOROK

FI
ii

5.1. H&ny merf61dk6vet kell tervezni?

A merfOldk6 a projekt megval6sitasa szempontjabol jelent6s id6pont, amelyhez a projekt megval6sitasa
reven elert szakmai vagy mLiszaki eredmeny kapcsol6dik, vagy az ei rend6 eredmeny egy j61
k6rQlhat&rolhat6 fejlesztesi szakasza lezarul. Egy adott merf61dk6h6z ezen tQlmen6en meg kell tervezni
az adott merf61dk6ve! bezar61ag v&rhat6an elszamolni kivant kOltsegek kumulalt m rtek t is.

Onnek a projektjeben 2 merfOldkOvet keil tervezni. Az utols6 merf61dk6vet a projekt fizikai befejezesenek
varhat6 id6pontjara keil megtervezni.
Az egyes merfOldkOvekkel kapcsolatos eivcSrasok a k0vetkez6k

1.  m rfSldk6: A projekt szakmai-m szaki eiSk sz t s nek iez&r&sa  egk s6bb a t&mogat si
szerz6d s hat& yba I p s t61 szamitott 18. h6nap utotso napj&ig.

A merf61dk6h6z az alabbi, projekt szempontj&b61 relevans, dokumentumok csatol&sa szQkseges:

a)  Teljes mLiszaki dokumentaci6 az 6sszes erintett tevekenysegre vonatkozoan. Amennyiben
kor&bban t&mogatott projekthez is kapcsol6dik a t&rgyit beruh&z&s, Ogy szQkseges a pontos,
tevekenyseg szintLi lehat,Crol Ss bemutat&sa is,

b)  ¢pitesi/letesitCsi engedelyek vagy tervez6i nyilatkozatok, hogy az adott tevekenyseg hem
hat6s&gi engedelykOteles,

c)  a Felhiv&s 2.3. es 2.4. pontjaban el6irt relevans szakmai-mLiszaki es horizont&lis felteteleknek
val6 megfeleles bemutat Ssa, eghajlatv&ltoz&si rezilienciavizsgalat dokument&ci6ja,

d)  szemleletformal6 program, valamint kepzes tartalm&nak bemutatasa,
e)  a Felhiv&s 2.3 es 2.4 pontjaban el6irt relev&ns szakmai-mLiszaki es horizontalis felteteleknek

val6 megfeleles bemutatasa (kiz&r61ag a 2.1.1.7. pont szerinti tevekenyseg eseteben),

Lasd: Korm. rendelet K0zbeszerzesi eijarasok ellen6rzese c. fejezete
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f)  700 milli6 Ft feletti 6sszk01ts6g J projektek eseteben k5lts6g-haszon elemzes eikeszit6se a
Felhivas 6.2 pont 2) alpontban meghat&rozottak alapjan, valamint sz0kseg eseten nyilatkozat
m(Jk6dtetesre ir&nyul6 tamogatasokr61 a feihiv&s 6.2 pont 2) aipont utois6 szakaszaban
foglaitak szerint,

g)  a projektmenedzsment szervezet rOvid bemutatasa, valamint a kedvezmenyezett bQntet6jogi
felel6ss6ge tudataban megtett nyilatkozat arra vonatkoz6an, hogy a projektmenedzsment
szervezet megfelel a 2021-2027-es  id6szakra vonatkozo  Eiszamolasi  0tmutato c.

2.  rn rfSidkS" A projekt fizikai befejez se

A merf61dk6h6z az alabbi, projekt szempontjab61 relevans, dokumentumok csatolasa sz0kseges

a)  M(Jszaki atadas-atvetel, m6szaki ellen6r beszamoioja,
b) a megval6sitott allapotra vonatkoz6 hiteles epOletenergetikai tanOsitvany,
c)  relevans esetben a funkci6 valtas tenyenek igazolasa;
d) ZB (z fr6 beszamol6),
e) az energetikai meilekletben tal filhat6 ,,kivitelez6i nyilatkozat" Cs a ,,ZB nyilatkozat",
f)  fot6dokument&ci6,
g) egyeb projektzar&st igazoi6 dokumentumok.
h)  igazolas, hogy a fe[eMzsgait vagy atdolgozott SEAPiiletve SECAP benyQjtasra kerQit a

Polgarmesterek Sz6vets ge szervezethez (kiz fr61ag a 2.1.1. 7. pont szerinti tevekenyseg
eseteben),

i)  a kedvezmenyezett bQntet6jogi felei6ssege tudataban megtett nyilatkozata arra vonatkozoan,
hogy a megval6sitasi id6szak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfeleit a
2021-2027-es id6szakra vonatkoz6 Elszamolasi 0tmutato c. dokumentumanak 3.8.2 pontj fban
ieirtaknak.

5.2. Milyen indikatorok teljesitesehez kell hozzaj&rulni?

A t mogat isi k relemben az ai bbi t bl zatban szerepld indik tor v llal sa k6telez6, amennyiben az az adott

projekt szempontj ib61 relev ns.

BecsQlt ERFA
OveghazhatasQg Sz

kibocsata.sok

Jobb
ERFA

energiahatekonysagt]
k6zep letek

tonna CO2     K6zOs                RCR 29       igen
egyenertek/ev  eredmeny

KOzOs
m2                     RCO19       nero

kimeneti

igen

igen

i.
ndik&tor neve" Becs it UHG-kibocs&t&s

Indik#,tor definici6ja: A t&mogatott szervezetek vagy folyamatok teljes becsQIt Qvegh&zhatAsQ gAz
kibocs&tb, sa. A b&ziser ek a beavatkoz&s megkezdese el6tti ev becsQIt 0vegh&zhatasO g&z kibocsat,Cs
mertekere vonatkozik, a t nyertek pedig a teijes becsOlt 0veghazhat&sO g&z kibocsat&skent kerQI
kisz&mit&sra, a beavatkoz&s befejezeset k0vet6 ev soran elert energiateljesitmeny szintje alapjAn.

= K0z0s kimeneti, k0z0s eredmeny, OP-kimeneti, OP-eredmeny.
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lndik&tor sz&mit&si m6dja: 0vegh&zhat&sQ g&zok becselt eves kibocs&t#,sa = fejlesztessel erintett
letesitm6nyek fejlesztes el6tti es fejlesztes utani 0veghazhat&se g&z-kibocs&tas&nak kQi0nbsege (tonna
CO2 egyenert6k).

lndik&tor igazol&s&nak m6dja" Az ,,Energetikai melleklet" elnevez6sL  szakmai melleklet ,02 SzakertSi
Nyilatkozat" munkalapja alapj fin ki,Cllitott nyilatkozat, ami a projekt megkezdese ei6tti allapotra
elkeszitett energetikai tanesitv&ny es a tervezett &llapotra elkeszkett energetikai tanQsitv&ny/sz&mit&s
alapj&n keszel, valamint a megval6sitott projektelemekre vonatkoz6an keszQlt ,,08 ZB nyilatkozat".

kapcsol6d6an, a projekt megkezdese ei6tti allapotar:a elkeszitett energetikai tanOsitvany es a
reszteljesites szerinti allapotra elkeszitett energetikai szamitas adatai alapj&n kiallitott ,,02 Szakert6i
Nyilatkozat".

Jndik&tor neve" Jobb energiahat konys&g  k6z p etek

ndik .tor definici6ja: KOzepOletek netto alapterQlete, amelyek a kapott t&mogatas revcn jobb
energiahatekonysagot ernek el. A megn6velt energiateljesitmeny a k6zepQlet energiaosztalyozasanak
iegalabb egy energiaoszt,Cly &ltali javulasaval ertend6, es ezt a hiteles energetikai tanQsitvanyok (HET)
alapj&n kelJ dokument&lni. A figyelembe vett energiaosztalyoz&s a nemzeti energiateijesitmeny
tanQsitvanyban szerepl6 meghat&rozast kOveti, 0sszhangban a 2010/31/EU iranyelvvel.

K6zepQletek alatt az ailami hat6s&gi szervek es a nonprofit szervezetek tulajdon&ban &l16 epOletek
ertend6k. A nonprofit szervezet olyan jogi szemely, amelyet kollektiv, allami vagy tarsadalmi haszon
erdekeben szerveznek es m[Jk6dtetnek, ellentetben azzal a szervezettel, amely vallaikozaskent
m(Jk6dik, Cs amelynek celja a nyereseg megszerzese a tulajdonosainak.  lyen peidaul a k6zigazgatas,
az iskolak, a k6rhazak, stb.

ndik&tor sz&mit&si m6dja: Jobb energiahatekonys&gO kOzepQletek alapterQlete (m2) = A projekt
megkezdese el6tti es a megval6sitott &llapotra eikeszitett hiteles energetikai tanQsitv&nyban szerepl6,
iiletve a korszerL sites alapj fiul szolgal6 netto alapter[Jlet (m2).

ndik&tor igazo &s&nak m6dja: Az ,,Energetikai melleklet" einevezesL  szakmai melleklet ,,01
Energetikai adatok" munkalapja, ami tartalmazza a projekt megkezdese el6tti &llapotra elkeszitett
hiteles energetikai tanOsitv&ny szerinti fOtOtt alapterOlet adatokat,  valamint a megvai6sitott
projektelemekre vonatkoz6an keszalt ,,08 ZB nyilatkozat, melyben fel kell tentetni a megval6sitott
projektelemek vonatkoz&saban a epelet(ek) fSt6tt alapterelet adatait". Reszteljesites eset6n a teljesitett
projektelem(ek)re vonatkoz6 ,08 ZB nyilatkozat", melyben fel keil tentetni a fejlesztessel iez&rult
ep01etreszek f tOtt alapterelet adatait.
Kiz&r61ag SEAP feleivizsg&iatot/&tdolgoz&st illetve SECAP kidolgozast tartalmazo projektek eseteben
ezen indikatorok nem alkalmazandok.

A tb, mogatb, si szerz6d6sben v& iaJt indik&tor terv rt k nek cs6kken se:
Ha On a tamogatasi szerz6desben vallait terverteket csOkkenti, a mL szaki, szakmai tartalom
cs6kkenesere vonatkoz6 rendeleti szabalyoz&st alkalmazzuk. s

A t _mogat&si szerz6d sben vb, llait indik&tor alulteijesit6se
A t fimogatas 6sszeget cs6kkentjQk, ha a tamogatasi szerz6desben meghatarozott indikator teljesitese
a celertek eleresenek vallalt id6pontjaban nem eri el a celertek 75%-at. A tamogatas csOkkentesenek
aranya megegyezik az indikator celertek 75%-a es az indikator teljesitesenek szazalekos merteke
kOzOtti kQlOnbseggel 4

s Korm. rendelet 156. §.
4 Korm. rendelet 160.§.
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6. PROJEKTVE GREHAJTASSAL
ELVARASOK

KAPCSOLATOS EGYEB

6.1. Mire nem kaphat6 tamogat&s?

A felhiv&s kereteben 2.1. pontban meghatarozott tevekenys6geken kivQ! m&s tevekenys6g nem

igy peldaul nem t,Cmogathat6:
a) ! pelet kiz,Cr61ag bizonyos hatarolo szerkezeti elmeinek felOjit&sa, amennyiben az epOlet

egeszCre vonatkozoan a felOjitas mert6ke ezaltai nem ¢ri el a felhivas 2.3. pont 29) szerinti
jelent6s felOjitas mert6ket. Kivetelt kepeznek a felhiv fis 2.3. pont 10) ¢s 11) szennti m(Jemlek
vagy helyi vedelem alatt allo epOletek.

b) A  ta.mogathat6  funkciohoz tartozo  tevekenysegeken  tOlmutat6,  gazdas figi jellegL 
tevckenyseghez (pl. kereskedeimi celO K+F tevekenys6gek, for-profit alapon helyisegek
berbeadasa, stb.) hasznositott epQlet illetve epOletr6sz energetikai felOjitasa;

c)  0j Cpelet epit6se kiveve az 50 nm-nel kisebb meretLi, az esetlegesen aikaimazott biomassza
tarolasahoz vagy az alkalmazott technika v6delmehez sz0kseges fLitetlen, vagy a technika
v6delmehez szekseges mert6kben temper filt meli6kepOlet;

d) Eszakra nez6 homlokzatokon k01s6 ,¢rnyekoi6k vagy arnyekvet6 szerkezetek letesit6se
e) Biztonsagtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangositas, biztonsagi kamerarendszer,

stb.) beszerzese es telepitcse
f)  Split (mono, multi) vagy ablakklimak beepitese, csereje, korszerLisitese, feiOjitasa
g) Gepj&rmtivek, mobil anyagmozgato- vagy munkagepek beszerzese
h) SEAP fel01vizsgalata es atdolgozasa, SECAP kidolgozasa, amennyiben a 2007-2013 vagy

a 2014-2020 tervezesi id6szakban es/vagy SECAP kidoigozasa, amennyiben 2014-2020
vagy a 2021-2027-as tervezesi id6szakban erre a celra az 6nkormanyzat t,Cmogatast kapott
barmely operativ program kereteben.

i)  Olyan tevekenyseg, amely szerepel a tamogathat6 tevekenysegek kOz0tt, de a projekt altal
erintett epQletet vagy berendezest figyelembe veve, a 2007-2013 id6szakban, ROP vagy
KEOP forrasb61, vagy a 2014-2020 id6szakban TOP forrasb61 tamogatasban reszesQlt
ugyanaz a tevekenyseg, es amelynek a fenntart,Csi id6szaka meg nem za.rult le

j)  A 2.1.1. 6. es 2.1.2.2. 4. tevekenyseg eset6n a tavh6szoig&ltat6i mLik6desi engedellyel

rendelkez6 tavh6szolg,Citat6 altai mLik6dtetett tavh6rendszerre tOrten6 csatlakozas
k) A, llekonysagi problemaval rendelkez6 epQlet energetikai korszerLisitese. Abban az esetben

iehet  ilyen  epQleten  energetikai  korszerLisitest  vegrehajtani,  amennyiben  statikai
szakvelemennyei igazoltak, hogy az 6pQiet allekonysagi problemat a fejlesztes el6tt
megszQntettek.

I)  Okos h,Cl6zat (smart grid) es okos meres (smart metering) rendszer vagy a rendszer barmely
elemenek megva!6sitasa, amennyiben az m&s forrasb61 (pl. k61tsegvetesi-, unios tamogatas,

stb.) m,Cr ta.mogatasban reszesQit vagy reszesQi.

6.2. Milyen tov,Cbbi szakmai elvg rasoknak kell megfelelni a megval6sit#,s
soran?

1) On, mint kedvezmenyezett a projekt megvalositasa sor&n kOteles a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott tajekoztatasi es nyilvanossagi kOtelezettsegeknek eleget tenni, a projektr61 es a
tamogatasr61 az ott meghatarozott m6don es tartalommal informaci6t nyQjtani. Az ezzel
kapcsolatos   kOvetelmenyeket   a   h t__t  s:// A vw, p a!ya_z_a__t__,g o v. h u   oldalroi   let01thet6
,,Kedvezmenyezettek tajekoztatasi kOtelezettsegei Plusz" c. Qtmutat6 es az Arculati Kezik6nyv
Plusz" tartalmazza.

2) K61ts .g-haszon elemz s k szit -s re vonatkoz6 elv&r&sok:
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Az Europai Regionalis Fejlesztesi Aiapra, az Eur6pai Szoci&lis Alap Piuszra, a Kohezi6s Alapra, az
Igazsagos A, tmenet Alapra es az Eur6pai Tenger0gyi, Hal# szati es Akvakultt ra-alapra vonatkoz6 k6z6s
rendeikezesek, valamint az ei6bbiekre es a Menek01tQgyi, Migracios es integracios Aiapra, a Beis6
Biztonsagi Alapra es a hatarigazgatas Cs a vizumpolitika penz0gyi tamogata.sara szolg,=fil6 eszkOzre
vonatkozo penz0gyi szab,Clyok megallapitasar61 szol6 2021/I060/EU rendeletenek (a tovabbiakban
CPR) 73. cikkenek teljesitese celjab61 a palyazatoknak biztositani kell a k6vetkez6 elv,Crasokat:

,- . .  ' : .. ....  .....    " :"Bi .:..i ,yi"t'. iato  .... a iO]O; ,i t::-;" ad fl : :i :i:i  asZh;:;SS ga,' ii-,eg[,e;..;,i5  ::ii.- .e.;i {ek arai S0.

@ Csak a megval6sul&shoz szQkseges m6rtekLi tamogatast kap, tQl:t fimogat,Csnem t6rtenik. (A
PT.energetikai melleklet6nek; penz0gyi mutatok nevLi munkalapjan a tamogatas tenyleges
6sszege meghat,Crozza a projekt megval6sitasahoz feltetlen01 szQkseges tamogatas 6sszeget.)
A fejlesztesi projekt kereteben letrehozott eszk6zOk mOk6dtetese, a szolgaitat,Csi szinvonal
penzQgyileg fenntarthat6. (A projekt penzQgyi fenntarthat6saga a PT-ben szOvegesen, valamint
a PT energetikai mellekletenek - penzQgyi mutat6k munkalap- kit61tesevel mutathato be.)

A vonatkoz6 eur6pai uni6s jogszab&lyoknak vai6 megfeleles erdekeben a projektek el6keszitese es a
kivalasztasi eljaras soran ala keil tamasztani a projekt tcfirsadalmi hasznossagat, ar-ertek aranyat. Ennek
erdekeben a p#,ly, zat benyQjt&sakor csato and6 a projekt tervben

Be keil mutatni a problemakat, hianyokat, amelyekre valaszt jelent a tervezett fejlesztes.
SzQkseges feimerni az igenyeket, amelyek a fejlesztend6 infrastruktt ra/szolgaltatas letrejOttet,
kapacitasat alatamasztjak.
Az igy meghatarozott projekt ceiokr61 be keli mutatni kapcsoiodasukat az OP celjaihoz, valamint
a vonatkoz6 europai, orszagos, region,:filis, valamint helyi strategiakhoz.

o  Annak erdekeben, hogy megallapithat6 legyen, hogy a projektben megval6sitand6 beavatkoz,Cs
celj finak eleresere a valasztott megoidas az optimalis a teljes kOltseget es a hatasokat
Osszevetve, szOvegesen kell indokolni, hogy miert az adott m szaki megoldas kerQlt
kivalasztasra, azt milyen kivalasztasi iogika, tovabbi vizsgalat el6zte meg.

A t&mogat&s mertekenek indokla.s&hoz es a fenntarthat6s&g bizonyit&s&hoz a p, y, zat benyQjt&sakor
a projekt tervben be kell mutatni a k6vetkez6ket (6sszhangban a PT energetikai mellekletenek,
p nzQgyi mutat6k nevL  munkalapjanak a kitOitesevel):

A kert tamogatas 6sszege a projekt megvai6sitasahoz feitetlenQl sziJkseges, mely relevans
allami tamogatasi szab,Cly hat filya eseten ailjon 6sszhangban annak szab,Clyoz,Csaval. Egyeb
esetben az indoki&s terjen ki kQl6n6sen arra, hogy a beruhazas fenntartasa sor, n a kepz6d6
bevetelek milyen m6rt kben nem nyQjtanak fedezetet a mSk6desi kOltsegekre, a beruhaz,Cshoz
szQkseges forr fisgy ijtesre.

A beruhazas fenntartasa sor,Cn a kepz6d6 netto bevetelnek min6siJl az energetikai
korszert3sites  &ltal  a  megtakaritott  energiab61  szarmaz6,  eves  szintQ  m(Jk6desi
kOltsegcsOkkenes, kiveve, ha ezeket a mLik6dtet sre iranyulo t,Cmogat fisok ugyanilyen mert kLi
csOkkentese  eilentetelezi  (PT  energetikai  meilekletenek,  penzQgyi  mutat6k  nevLi
munkalapj&nak "G" oszlopa)
Fontos kihangsQlyozni, hogy a bevetelek k6z6tt szerepeltetni keil a sajat viilamos energia igeny
feletti eves szintLi villamos energia ert kesiteseb61 sz firmaz6 bevetelt is abban az esetben,
amennyiben a hal6zatra feltermelt eves szintLi villamos energia mennyisege meghaladja a
vetelezett villamos energia mennyiseget.
Az energetikai mell klet ,,PenzQgyi mutatok" munkalap ,,H" oszlopaban szQks ges ezen
beveteleket felvezetni a ,,Villamos igeny meghatarozasa" munkalap alapjan.
A villamos energia ert6kesitesb61 sz&rmaz6 eves bevetel 6sszeget kerj0k levezetni a ,,Villamos
ig .ny meghat, rozasa" munkalap G19-e cellaj&ban megadott ertekesitett villamos energia
mennyiseg (kWh) es az  rtekesitesi ar (Ft/kWh) szorzatakent. Ezt keli relevans esetben a
,,PenzQgyi mutat6k" munkalap ,,H" oszlopaban az eves bev telek k0zOtt feltQntetni. A PT
energetikai mellekletenek, penzQgyi mutatok nevLi munkalapjan a tamogatas tenyleges
6sszege celia meghatarozza a projekt megval6sitasahoz feltetleni31 szQks ges tamogatas
0sszeget.
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A projekt penzQgyi fenntarthatosaga biztositott a projekt teijes elettartama alatt, indoklasban ki
kell emelni, hogy a bev6telJel, kOltsegmegtakaritassal nem fedezett m k6d6si (0zemeltetesi es
p6tlasi)  kOltsegek finanszirozasa hogyan t6rtenik,  pl.  milyen k0zponti k61tsegvet6si,
6nkorm&nyzati k5lts6gvet6si forr&s biztositja a finanszirozasukat. A projekt p6nzQgyi
fenntartasa akkor biztositott, amennyiben a projekt terv energetikai melleklet6nek penz0gyi
mutatok nevQ munkalap ,,V" osziopaban a fenntartas evei alatt kumulalt penzaram egyik evben

• sem ered.m6nve .nec .at.iv. .r[ ket,. ,  .....  :  .......     .:  i_.   .,/...... i : . : t  ....  '

::               .Az t. m6rf61dk6re a 700 rnilli6 Ft-n l nagyobb elsza, molhat6 k61tsegL  projektekn6! a CPR el6irasainak
val6 megfeleles 6rdekeben az ai bbiak bemutat&sa csatoUand6

KOzgazdasagi ertekel6ssel keli igazolni a projekt tarsadalmi hasznoss&gat, megfelel6 ar-ert6k
arany t.

o Ha a projekt olyan strategiahoz illeszkedik, amely tarsadalmi hasznossag 6rtekei6se
(k61tseg-haszon elemzes, k61ts6ghatekonysag elemzes, tObbszempontQ 6rtekel6s)
alapjan rangsoroita a projekteket es a projekt megval6sit&sat tartaimazza, akkor projekt
szinten kiJlOn elemzes nem sz0kseges a vaitozatelemzesr61 es a kiv&lasztott projektr61
-elegend6 a PT.A/2.5.1 pontja alatti az el6zetes energetikai feliJlvizsgalatok soran
javasolt v&ltozatok  bemutatasa-, valamint a lentebb kiemeit, relevans strategia(k)
menten r6viden elmagyarazni

[]  A projekt celja megalapozott, illeszkedik a strategiahoz, nett6 t&rsadalmi
hasznot hoz letre?

[]  A projektben megval6sitani javasolt megoldas ei ri a celt, ez a ieghatekonyabb
megoldas-e a cel eleresehez?

[]  A megold&s kOltsegei realisak-e?

Ennek az elv&rasnak megfelelnek tObbek kOzOtt a fenntarthat6 varosi mobilitksi tervek (SUMP), a
fenntarthat6 energia- s k ma akci6tervek (SEOAP), Vizgy(Jjt6-gazdalkodasi Terv, Nemzeti
K6zlekedesi     nfrastruktQ ra-fejlesztesi   Strategia,   Nemzeti   Energiastrat gia,   Fenntarthat6
Varosfejlesztesi Strategia, NEKT ( agyarorsz&g Nemzeti Energia  s K imaterve), Nemzeti
Turizmusfejlesztesi Strategia 2030.

A t&rgyi projekt fentebb neves tett energiastrat gi (&k)hoz va 6 i eszked s nek
hi&ny#,ban projekt szinten sz[)kseges a valtozatelemz st, illetve a kivalasztott valtozat
kOzgazdasagi ertekeleset elvegezni. Ennek m6dszertan&t az Eur6pai Bizottsag
kOzgazdas&gi ertekelesi t]tmutat6ja, a Vademecum 5 valamint az 0tmutat6 a proiektek
kOzgazdas&gi es penziJgyi ertCkel6sehez es tovabbi relevans magyar CBA Qtmutat6k
tartalmazz&k. Ennek megfelei6en:

[]  ahol lehet es az az egyszer Jbb, teljes kOzgazdasagi kOltseg-haszon (CBA)
elemzes elvegzese

[]  egyszer sitett CBA elvegzese, ha a kOltsegek es hasznok csak nagyvonalO,
hem teijeskOr J becslese iehetseges

[]  K61tseg-hatekonysag elemzes (Cost Effectiveness Analysis, CEA), ha a
hat&sok.at csak naturaliaban lehet meghatarozni, igy a sorbarendezes alapja
az egysegnyi hat&s kOltsege.

[]  Legkisebb kOlts6g elemzes (Least Cost Analysis, LCA): Amennyiben a
projektek ugyanarra az eredmenyre vezetnek, a leghatekonyabb valasztas
egyszer(Jen a legkisebb kOltseg[J valtozat kivalasztasat jelenti.

[]  TObbszempontQ ertekeles (Multi-Criteria Analysis, MCA): a fejlesztesek
kOitsegei, hatasai, kockazatai es lehet6segei sz&mszer(Jsitett vagy kvalitativ
form&ban meghat&rozasra keriJlnek, majd fontossaguk szerint sOlyozzak 6ket,
amellyel meghatarozasra kerQIhet egy 6sszesitett pontszam Cs ez alapjan egy
rangsor.

5 Economic Appraisal Vademecum 2021-2027, General Principles and Sector Applications, European Comission, 2021
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Az e16z6 pontban bemutatott Otmutat6k alapj&n szQkseges a penzOgyi elemzest elvegezni
a szOkseges mert6k0 tamogatas es a penzOgyi fenntarthat6s&g alat&masztasa 6rdekeben.
(Osszhangban a PT energetikai melleklet6nek, a penz0gyi mutatok nev0 munkalapjanak
kit61tes6vel, ami meghatarozza a projekt.penzOgyi fenntarthatosagat, valamint a projekt
megval6sit&scShoz feltetlenOl szOkseges tamogat&s 6sszeget)

A 700 milli6 Ft feletti elsz&molhat6 k61tseg0 projekt eseteben a nett6 bevetel termeles
becsl6senek elv6gzese es igazol&sa 6rdekeben a ta'mogatast igenyi6nek nyi!atkoznia
szokseges  Ynuk0desi :::k0itseg  ......    "::'-" "  ........... ":-  ' '  ........•           "  ......  -rnegt ,aJitaso;,:i,or.:- es  ....  "a- itlukOd e @sie ltarlyui0

tamogatasokrol, amely tartaimazza az alabbiakat:
cl) A projekt hatasara jelentkez6 m0k6d6si k61ts6g megtakaritas (netto bev6tel)

6sszeg6vel a m0k6dtetesre iranyul6 ta.mogatasok 6sszege is csOkken.
c2) VcSIlalja, hogy legalabb a fenntartasi id6szak v6geig sza.mszer0sithet6 modon

nyilvantartja ezeket, s amennyiben v&ltozas t6rtenik a nyilatkozatahoz kepest, azt
jelezni kOteles.

c3) A kedvezmenyezett a nyilatkozat mell6kletek6nt benyOjtja a varhat6 bevetelekre,
m0kOdesi kSlts6gekre, m0k6d6si k lts6g-megtakaritasokra es a m0kOdtet6sre
iranyul6 tamogatasok varhat6 cs6kken6s6t al Stamaszt6 szamitasait.

3) Szakmai adatszolg&ltat&s"
A t&mogat&si kerelem benyOjt&sakor a projekt tervezett tartaima alapj&n szOkseges a szakmai
adatszolg&ltat&s kit61t6s6t elvegezni. Amennyiben a projekt ei6keszit6se sor,Cn, annak szakmai
tartalma modosui, Ogy sz0kseges a ienti mutat6kra tett vallalasok feiOivizsgalata. Onmagaban a
szakmai adatszolg&ltatas m6dositas&hoz, ert6kBk cs6kkentes6hez szankci6 nem kapcsol6dik.

I ves   vegs6  energiafogyaszt&s  (ebb61   h Sztartasok,  kOz6p01etek,
vallalkozasok egyeb)

MWh/ev

El6&llitott 6sszes megOjui6energia (ebb61: villamos, termikus) MWh/ v

kapacitas  nOveked6se  (ebb61  villamos,

Javitott energetikai teljesitmennyei rendelkez6 k6zepOletek sz,:Sma

Akad&lymentesitessel erintett dpiJletek sz&ma

Energiahatekonysagi fejleszt sek &ltal elert primer energia felhasznalas
csOkkenes

A  megOjui6energ ia-termelesi
termikus)

MW

MWh/ev

db

db

6.3. Kell-e k6zbeszerzest iefolytatni?

Ha a projektben tervezett beszerzcsre a k0zbeszerzesi jogszabalyok vonatkoznak, kOzbeszerzest kell
iefolytatni. Ennek vizsgalata es a sz0kseges eljaras iefolytatasa -az egybeszamitasi szabalyok
figyelembe vetelevel- az On feladata es felei6ssege.
Reszletes tajekoztatas az "AOF 21-27" 9. fejezeteben olvashat6.

6.4. Milyen feltetelei vannak az ingatlanfejlesztesnek?

38



TAmogat,Cs abban az esetben folydsithat6, amennyiben a fejlesztessel erintett ingatlanok tulajdoni
viszonyai az ,,AOF 21-27"-ben foglaltaknak megfelelnek, es a projekt tekinteteben rendezett tulajdoni
viszonyokat a tamogatast igenyl6 igazolja legkes6bb a t, mogatasi szerz6des megk6tes6ig.

Tamogatas abban az esetben foly6sithat6, amennyiben a tervezett fejlesztesek ala vont ingatlanok
t6bbsegi 6nkorm,Cnyzati es/vagy t6bbsegi 6nkormanyzati tulajdonO gazdasagi tarsasagok tulajdonaban
aiinak,  kivetel a megyei 6nkormanyzat  (GFO  321)  kisebbsegi tulajdonaban , !!6 epQletek
,,onatkoz .s b:- n megval6su!6,pr iekt, am n' , ib n .a  6 intet.t 6p : ie1ek  ekintet- b .n eq'_. Cltt l    !! m  .   ....

:   ,          ': 1 - 1:1! " ".:  "    ,,     ;L :'.: - '  ' ":' :L.- T'., gt ' " :'  ...... -   ,, :   ....  7""[-. : '  .,',.i    "  ......  . : :    -L - J  • ,-. "   :,"!"." "  •  ,  

tovabbi (tObbsegi) tulajdonos.

6.5. Hol talalhat6ak a biztositeknyOjtasra vonatkoz6 elv&r, sok?

A biztosit6knyQjtassai kapcsolatos reszletes szabalyozast az "AOF 21-27" 6. fejezete tartalmazza.

6.6. Milyen etvarasok vannak az Alapjogi Charta
kapcsolatban?

6rvenyesitesevel

Az Aiapjogi Charta felsorolja azokat az alapvet6 jogokat, amelyeket az Europai Uni6nak es a
tagallamoknak az uni6s jogszabalyok vegrehajt&sa soran tiszteletben keli tartaniuk. Az Alapjogi Charta
megtalalhat6 a https:lleur-lex.europa.eullegal-contentlHUtTXTIPDFl?uri=CELEX:C20121326102&from
=HU es a  s://vcww. al a . ov.hu oldalon is.

Az Europai Uni6 Alapjogi Chartaj,Cban elismert legfontosabb jogok, szabadsagok es elvek
ervenyesiteset a projektek tervezese es vegrehajtasa sor&n is biztositani keil. Ezert kerjOk, hogy a
projekt tervezese es vegrehajtasa soran fokozott figyelmet forditson Alapjogi Chartaban r6gzitett
alapjogok ep,,enyesitesere, bizonyosodjon meg arr61, hogy tervezett projekteben az alapjogok hem
serQInek, azok ervenyesitese biztositott.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezesei alapjan, ha az Alapjogi Chart,Cban szerepl6
jogok es alapelvek valamelyike a t&mogatott projektek vegrehajtasa sor&n serQlne, a hazai
int zmenyrendszer gondoskodni fog az erre iranyul6 panasz benyOjtasanak lehet6seger61 es a panasz
kivizsga, l&sar61. Az Alapjogi Charta alapelveir61, a panasz benyOjt&sanak lehet6seger61 r szletes
informaci6kat az "AOF 21-27" tartalmaz.

6.7. Hogyan keil az adatokat gydjteni ESZA+, itletve MMIA tamogatas
eset n?

6.8. A projekt megval6sitasa utan miJyen k6telezettsegeim lesznek?

On vallalja, hogy a projekt megval6sit&s befejezeset61 szamitott 5 evig, a projekt megfelel az alabbi
felteteleknek 6

a) az infrastrukt ra valamely elemeben kiz&r61ag olyan tulajdonosvaltas kOvetkezhet be, amelynek
eredmenyekent egy c g vagy k6zszferabeli szervezet jogosulatlan ei6nyh6z nem jut;

b) a mLivelet jellegeben, celkitLizeseiben vagy vegrehajtasi felteteleiben olyan ienyeges valtoz,Cs
nem k6vetkezik be, amely veszelyezteti az eredeti ceikitfizeseket.

A SEAP felQlvizsgalat, SECAP-pa tOrten6 atdolgoz, s illetve SECAP kidolgozas eseteben elvaras, hogy
a projekt penzQgyi befejezeset61 szamitott 5  vig biztositani keil a terv id6szakos felQlvizsgalatat es
regisztraltsagat a Polgarmesterek Sz6vets@g@nel (wtc# .eumayors.eu).

Feihivjuk a figyelmet, hogy a projektben letrehozott vagyon a zar6 projektfenntartasi jelentes
elfogadasaig csak az iranyito hat6s,Cg ei6zetes j6vahagyasaval es a tamogatasi jogviszony

Nem relevans.

16/2021 EU Rendelet 65. cikke alapjan
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szempontjab61 relev,Cns k6telezettsegek atvallal&s,Cvai, atruhazasaval idegenithet6 el, adhat6 berbe,
illetve terheihet6 meg.

Ha On ezeket a k6telezettsegeket nem teljesiti, akkor szabalytalansagi eljaras indulhat On ellen. A
szabalytalansagi d6ntes a tamogatas visszafizetes6t is elrendelheti.

7. ELSZ,AMOLHATOS,AG
•. -, .

7.1. Mennyi eJ61eg igCnyelhet6?

T&mogat&si el6aeg"

Ut6finansziroz&sO tevekenys6gekre On t&mogatasi el61eget igenyeihet.

Az igenyelhet6 tamogatasi el61eg m6rteke legfeijebb a megitelt tamogatas:
a) 25%-a, de mikro-, kis- ¢s kOzepvallalkozAs, nonprofit gazdas&gi tarsasag kedvezmenyezett

eseten legfeljebb 500 000 000 Ft,
b)  100%-a a lenti feltetelek teljesOlese eseten.

A t&mogat&si el61eg mCrteke abban az esetben !00%, ha On k01tsegvet6si szerv, kOzvetlen vagy
k6zvetett t6bbsegi ,¢llami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag, helyi 6nkormanyzat, 6nkormanyzati
tarsui&s, k6zvetlen vagy k6zvetett tObbsegi 6nkormanyzati tulajdonban all6 gazdasagi tarsas&g
kedvezmenyezett, es

bl) a fizetesi szami&it az Aht. alapjan a Kincstarban k0teles vezetni vagy az eur6pai uni6s forr&sb61
nyejtott k01ts6gvetesi tamogatas kezei6sere a Kincstarnal kel6n fizetesi szamlaval rendelkezik,
vagy
b2)  az On resz6re a megitelt tamogat&s 6sszege nem eri el az 50 000 000 Ft-ot.

A b l) vagy b2) pont nem teljesQlese eseten a felhivas kereteben t&mogatott projektek eseteben az
ut6finanszirozast  tevekenysegekre igenybe vehet6 tamogatasi el61eg merteke legfeljebb a megitelt
tamogatas 25%-a.

Ha On kOitsegvetesi szerv, k6zvetlen vagy k6zvetett t6bbsegi &llami tulajdonban all6 gazdas&gi
tarsasag, tersegi fejlesztesi tan, cs, helyi 0nkormanyzat kedvezmenyezett, akkor On reszere tamogatasi
ei61eg akkor foly6sithat6, ha benyQjtotta az adott napt,Cri evre vonatkoz6 projektszintLi likviditasi tervet,
es az j6vahagyasra keriJit.
A likviditasi tepJ sablonja a w A .p_.a!ya_zat..qov.hu oldalon talalhat6 meg. A likviditasi tervre vonatkoz6
tovabbi szabalyokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza.

Ha On az europai uni6s forrasboi nyQjtott kOltsegvetesi tamogatasok kezelesere kincstari fizetesi
szamlaval rendeikez6 kedvezmenyezett, akkor a tamogatasi ei61eget vissza kel! fizetnie, ha nem nyQjt
be kerelmet id6k0zi kifizetesre a tamogatasi el61eg - vagy annak els6 reszlete - kifizeteset61 szamitott
tizenket h6napon belOl vagy az id6kOzi kifizetesi kerelem vagy mas k0rQImeny a tamogatas nem
rendeltetesszer(J felhasznalasat bizonyitja,

Ha On az eur6pai uni6s forrb.sb61 nyQjtott k61tsegvetesi tamogatasok kezelesere kincstari fizetesi
szamlaval nem rendelkez6 kedvezmenyezett, akkor a tamogatasi ei61eget vissza kell fizetnie, ha nem
nyQjt be a kifizetett tamogatasi el61eg legalabb 60 %-avai megegyez6 mertekLi kerelmet id6k6zi
kifizetesre a tamogatasi el61eg - vagy annak els6 reszlete - kifizet set61 szamitott tizenket h6napon
belQI, vagy az id6k6zi kifizetesi kerelem vagy mas k6rQImeny a tamogat,Cs nem rendeltetesszer i
felhasznb, lasa.t bizonyitja. (RendeltetesszerLi a felhasznalas, ha az id6kOzi kifizetesi kerelem az
ellen6rzesi szempontoknak megfelel es az elszamolo bizonylatok egy reszet vagy egeszet az iranyit6
hat6sag j6vahagyta.)

Ha On allami tamogatasban reszesQl, az el61eg foly6sitas,Ct61 szamitott harom  ,ven belial el keli
szamolnia az el61eggel.

Sz llit6i ei61eg
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Ha On k6zszfera szervezet, akkor szallit6i finansziroz#,s alkalmaz&sa eseten
a) a Kbt. hatalya ala tartoz6 k0zbeszerzesi eijaras,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdes a) es b) pontja szerinti beszerzes

eredmenyek6nt k6t6tt szerz6desben biztositania kell a szailit6 r6szere a szerz6des - tartalekkeret
nelkQii- elsz&moihat6 0sszege 30 %-,¢nak megfelel6 mert6kLi sz&llit6i el61eg igenybev6tel6nek
lehetSs6get.

Ha On kOzszf6ra szervezet, sz&llit6i finanszirozas alkalmazasa eseten a Korm. rendeletben foglaitak

Onnek a sz&llit6i el61eg 50 %-, val legkes6bb  .....  a sz&llit6i szerz6des szerinti ellenszolg&ltatas
elszkmoihat6 5sszege 50 %-&t meghalad6 teljesitesekor haladektalanul el keil sz,Cmoini.

A szallit6i el61eget visszakOveteljOk, ha On nem nyt jt be id6k6zi kifizetesi kerelmet a szallit6i el61eg
vagy annak els6 reszlete- kifizetesetSI szamitott tizenkCt h6napon belL)l, vagy az id6kOzi kifizetcsi
kerelem vagy mas kOrOimeny a t&mogatas nem rendeitetesszerLi felhasznalasat bizonyitja.

7.2, Mekkora 6her8 kell a projekthez?

A projekt Eur6pai Uni6val nem elsz&moihat6 kOltsegeit Onnek 6ner6b61 keli fedeznie.

7.3. Melyek az elsz&molhat6 kOlts6gek?

A projekt Eur6pai Uni6vaU elsz .monhat6 kSIts gei k6z6tt azon k61ts6gek tervezhet6k, amelyek a
projekt t&mogathat6 tevekenys6geihez kapcsol6dnak, szerepelnek a felhivasban r6gzitett elsz,Cmolhat6
k61tsegek k6z6tt es megfelelnek az ,€ltal&nos elsz, molhat6sb.gi felteteleknek.

A projekt Eur6pai Uni6va  nero elsz&rno hat6 k6 ts geinek a t,Cmogathat6 tevekenysegekhez
kapcsoidd6, nem eiszamolhat6 k61tsegek vagy a hem t&mogathat6 tevekenysegek k61tsegei
min6sQlnek. Anem eiszamolhat6 kOltsegek r szei a projekt teljes kOltsegenek, azonban nem reszei a
projekt Eurdpai Uni6val eiszamoihat6 0sszk01tsegenek, teh&t ezeket a kOltsegeket a t&mogat, st
igenyl6nek saj&t forrasbol kell majd fedeznie.

A t&mogat .si k re em r szek nt beny 3jtott k6 ts gvet snek tarta rnaznia ke  a projekt te jes
kS ts g t!
A t, mogat,:-&si kerelemben es a kes6bbiekben megkOtesre kerOl6 v, llalkozdi szerz6desekben
elkOi6nitetten es egyerteimSen be keli mutatni, ha a projekt tartalmaz

olyan tamogathat6 tev kenyseget, amelyet nem a tamogat&si kerelem reszekent, nem az arra
jdv&hagyott, az Eur6pai Uni6val elszamolhat6 6sszkOltseg terh re kivan megval6sitani, vagy

o   olyan nem tamogathat6 tevekenyseget, amelyet a t&mogatast igenyl6 sajat forrasb61, de a projekt
reszekent kiv&n megval6sitani.

A projekt k01tsegvetesenek megfelel6en, reszletezettnek es ily modon ellen6rizhet6nek kell lenni ahhoz,
hogy meghatarozhat6 legyen a kOltsegek, illetve ezen beiQI az elszamolhat6 k61tsegek besorolasa.

A feihiv, s keret ben az ai&bbi kSits gek tervezhet6k, illetve sz&molhat6k e "

i.  ..Pro.i.ektei6k6szit s k61ts qei

EiSzetes tanulmanyok, dokumentumok kOltseqe
-   mLiemlek vagy helyi vedelmi igazolashoz, allagmeg6v&shoz szOkseges tanulmanyok, szakertes
-   A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az epQletek energetikai jellemz6inek tanOsitasar61 szerinti
-  epOletenergetikai atvil&git&s, amennyiben a Felhivas szerint elkeszitese szQkseges
-   Projekt Terv

-   k61tseg-haszon elemzes

-   akadalymentesitesi terv

-   szQks6-gletfelmeres, el6zetes igenyfelmeres, celcsoport elemzese, piackutatas, helyzetfeit&r&s

-   szakert6i hal6zatepites, szakert6i mLihelymunkak kOlts,ege
tarsadalmi partnerek, erintettek bevonasaval kapcsolatos k61tsegek

41



MLiszaki dokument&ci6 k61tseqei
-   m(Jszaki tervek, kiviteli- es tendertervek, engedelyes tervek, ezek hat6sagi dija,

szakagi tervek, m(Jszaki felm6resek, vizsgalatok, ¢piJletenergetikai tanQsitvany
-   k6rnyezeti hat&svizsg,Clat, el6zetes vizsg&lat, eghajlatvaltoz&si rezilienciavizsg&iat

K6zbeszerzes k61tseqe            
-   kOzbeszerz6si szak6rt6 dija: k6zbeszerzesi dokumentaci6 Osszeallitasa, kOzbeszerz6si

•                          .    . _                                              .
tai acs d6i  eve, nys6g-  ..........  ..                         ..

-   k6zbeszerzesi eljaras dija    . .

Egyeb projekt el6k6sziteshez kapcsol6d6 kOltseq

Jl.  Beruh, z&shoz kapcsoJ6d6 k61ts  

Epiteshez kapcsoi6d6 kOltscgek
-  &talakitas
-   b6vites

-  feiejitas
-   Oj 6pites (alkaimazott biomassza tarol,Cs&hoz, vagy az alkalmazott technika v6delmehez

sz0kseges,  fLitetlen,  vagy  a  technika  vedelm6hez  sziJkseges  mert6kben  temperalt
mell6kep01etek eseten (lasd feihivas 6.1. c) pontja)

-  be0zemelesi k61tsegek
-   akadalymentesites (amennyiben egy kOltsegsoron tervezik szerepeketni az epit6si k0Jtseget,

ugy k6rjQk,  hogy az epit6si kOltsegek  sz6veges reszletez6seben mutass,Ck be az
akadalymentesites k01tsegeit is)

EszkOzbeszerzes kOltseq. 

-   bekeriJlesi ertek

-   bek.eriJlesi ertek egyes tetelei

Az eszkOz6k beszerzese 6nali6an nem tamogathat6, az kizar61ag a jelen dokumentum 2.1.1.8.

tevekenysegnel relevans, amennyiben az eszkOzbeszerzes bizonyithat6an sziJkseges az adott
ietesitmeny funkci6janak megfelel6 mt3kOdtetesehez, tovabba megjelenik a kedvezmenyezett
targyi eszkOz nyilvantartas,Cban.

immaterialis iavak beszerzesenek kOltseqe
-   vagyoni ertekLi jog bekeriJlesi erteke
-   szoftver bekeri lesi erteke

-   egyeb szellemi termek bekerQlesi erteke

Kizar61ag oiyan szellemei termek beszerzese eiszamolhat6, amelyik kapcsol6dik a projekt
tev kenysegehez, valamint piaci feltetelek mellett, harmadik felt61 ker01t beszerzesre.

ill. Szakmai tev6kenys6qekhez kapcsoJod6 szoJq&ltat&sok k61ts qei

MLiszaki ellen6ri szoiq, ltat,Cs k61tseqe

MLiszaki jellegLi szolgaltatasok kOltse,qe
-   min6seg-, k6rnyezet- es egyeb iranyitasi rendszerekhez kapcsol6d6 kOltsegek,

horizontalis k6vetelmenyek megval6sitasanak kOltsegei
-   hasznalatbaveteti es/vagy iJzemeitetesi engedelyek kOltsegei
-   energiamegtakaritasi intezkedesi terv kOltsege

Kepzeshez kapcsoi6d6 kOltseqek.. (pl. 6pQlethasznal6k kepzese)
-   tananyag fejlesztese, kivitelezese
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-   kepz6s k61tsege resztvev6nk6nt

Egyeb szakert6i szoiq&ltat&s k61tseqei
-  egyeb mernOki szakert6i dijak (pl. rehabilit&ci6s szakmernOk)
-   felmer6sek  kimutat&sok   adatb&zisok,  kutatasok,  tanuim&nyok  keszit6s6nek  k61tsege
.  (kaPCsol6do szakert6i tevekenys6g, pl. SEAP fel01vizsgalat es ,¢tdolgoz&s, SECAP kidolgozas)

.   meql6v6 Qzemeltet6si-karbanta &si terv f i iviTs tata vagy!:!i k6szitf. S  enerqiahat6konys gi
szempontboi

• -   energiamegtakaritasi intezked6si terv k6szitese

Marketing, kommunikaci6s szoiq,Cltat,Csok k61tsegei (kizarolag a szemleletformb, l#.shoz
kapcsol6d6an szamolhat6 el)
-   rendezvenyszervezes

-   egyeb kommunikacios tev6kenysegek k61tsegei

K6telez6en ei6irt nvilv&noss&q biztositasanak kOltsecLe_

Szakmai meqvalositashoz kapcsol6d6 berleti d[j.
-   szakmai megvai6sitashoz kapcsol6d6 eszkOz6k es immaterialis javak b6rlesi kOltsege

E E__qyeb szolgaltatasi kOltseclek

-   biztositekok jogi, kOzjegyz6i k01tsegei
-   hatosagi igazgatasi, szolg&ltatasi dijak, illetekek
-   vagyonbiztositas dija

mY.  Szakmai rneqvaU6sit sban kSzremSk6d6 munkat&rsak k61ts qei

Szakmai meqvalositashoz kapcsoi6do szemely:i ielleg(J r&fordit&s
-   munkaber

-   foglalkoztatast terhei6 ad6k, jarulekok
-   szemelyi jellegLi egyeb kifizetesek

Szakmai meqvai6sit#,shoz kapcsoi6d6 Otik61tseq, kikOldetesi kOltseq
-   utazasi k61tseg

-   napidij

V.  Proiekt menedzsment kS ts qek"

Projektmenedzsment szemely..ijelle,qLi raforditasa
-   munkaber

-   foglalkoztatast terhel6 adok, j&rulekok
-   szemelyi jelleg J egy b kifizetesek

Projektmenedzsmenthez kapcsoldd6 QtikOltseq, kik(Jldetesi kOltsecl
-   utazasi k61tseg

-   napidij

Projektmenedzsmenthez igenybevett szakert6i szolqaltatas dija

.Egyeb projektmenedzsment k61tseq
-   projektmenedzsmenthez kapcsol6d6 iroda, eszk6z es immateri flis javak berleti k61tsege
-   projektmenedzsmenthez kapcsol6d6 anyag es kis ertekLi eszkOz6k kOltsege
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Vl.  Ad6k, k6zterhek (ide nem ertve ale nem vonhat6 &f&t)

Vii.  Tartai k

:!
KSzszolg, itatas rt j&r6 emlent6telez s eset n"
A m0k6dtet6sre a kes6bbiek sor&n odaitelend5 eilentetelez6s meg&llapit=fisakor a tamogat&sb61
megval6sitott beruhazas 6rtek6t is figyelembe keil venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezmenyezett

•  .r... m,., .",!t-'a-,6, :  .....  U ,;,,;: ;:,9 :,,- itott .:.   ....                 -. - , '   .... t,-z  ......... !:u '6!F';.;.i   ",' "    ,:. . .,.  :m ':KOd( .: :,,Ol  ............. ::zclo_s.;zerzSd6t; I 07.  ....  '""

bekezdese szerinti allami t&mogat&sb61 (ide ertve a csekely 6sszegO tamogatast is) @S az Altmark
felt@teleknek megfeJel6 t&mogat&sb6J megval6sult beruhazas0k  eseteben az OtekcsOkken@s
vonatkozasaban m5kOdesi t&mogat&s nem nyOjthat6.

A tamogat&s mert6k6t a 2012/21/EU bizotts&gi hat&rozat 5. cikke szerint keli meg&llapitani. A tamogat,Cs
mert6ke nem haladhatja meg a kOzszolg,Cltatas eilat,Cs&nak nett6 kOltseg6t. A netto k61tseg kisz&mithat6
a 2012/21/EU bizotts&gi hat&rozat szerint meghatarozott kOlts6gek es bevetelek kOz6tti k016nbsegkent.
Kiszamithat6 tov&bba a kOzszolg,Cltat,Csi k6telezettseget teljesit6 vallalkoz&s nett6 k61tsege es
ugyanazon v&llalkoz,Cs k6zszolgaltat&si k6telezettseg nelk01i nett6 k61tsege vagy haszna k6z6tti
k016nbsegkent. A k6zszoigaltat6 reszere a 2012/21/EU bizotts&gi hat&rozat alapj,Cn esszer0 nyereseg
adhat6.

He yi infrastruktQra fejleszt s hez nyQjtott beruh&z&si t&mogat&s eset n"

A t, mogat, s kereteben a beruh,Czashoz kapcsol6d6 t&rgyi eszk6z es immaterialis javak beruhazasi
k61tsege szamolhat6 el.

7.3,1. Milyen egyszer0sitett elszamolasi m6d alkalmazand6?
On bizonyos kOltsegtipusokat a tamogat&si kerelem kOltsegvetesebe szazalekban meghatarozott
atalanykent tervezhet be es szamoihat el.

A sz, zal kban meghat, rozott &ta &ny vet t si alapj&t a k6vetkez6 k61ts gtipusok k pezik
(vetit si alap) a Felhiv, s 7.3. pontj, t figyelembe v ve:

1)  Projektel6keszites kOltsegei c. kOltsegkateg6ria alabbi kOltsegtipusa:
-   ML szaki dokumentaci6 k01tsegei c. kOltsegtipus

2)  Beruhaz fishoz kapcsol6d6 k61tsegek c. k(51tsegkateg6ria 6sszes kOltsegtipusa
3) Szakmai tevekenysegekhez kapcsol6d6 szolgaltatasok k61tsegei c. kOltsegkateg6ria alabbi

k61tsegtipusai
-   M0szaki jelleg0 szolg&ltat&sok k61tsegei c. k61tsegtipus
-   Kepzeshez kapcsol6d6 k61tsegek (pl. epQlethasznal6k kepzese)
-   Egyeb szakert6i szolgaltatas k61tsegei
-   Marketing, kommunikaci6s szolgaltat fisok kOlts gei
-   Szakmai megval6sit#,shoz kapcsol6d6 berleti dij
-   Egyeb szolgaltatasi kOitsegek c. kOltsegtipus

4)  Szakmai megval6sitasban k0zrem0kOd6 munkatarsak kOltsegei c. kOltsegkateg6ria Osszes
k01tsegtipusa

5) Adok, kOzterhek (ide nem ertve ale nem vonhato  fifat) c. kOltsegtipus
6)  Tartalek c. kOltsegtipus

A vetitesi alapba tartoz6 kOltsegtipusoknak az eisz&mol&sa val6s k61tseg alapon tOrtenik. Ez azt jelenti,
hogy a fenti kOltsegtipusokn&l a teljesitest penzQgyi bizonylatokkal szQkseges alatamasztania.

A sz&zai kban meghat&rozott &tal&ny m rt ke: 7,00%

A sz&zai6kban meghat rozott &tal&ny alapj&n elsz&molt k61ts gtipusok (sz, rnitott k61ts gek) a
Felhiv, s 7.3. pontj&t figyelembe v6ve"

1)  Projektel6keszites k( itsegei c. kOltsegkateg6ria 6sszes k61tsegtipusa, kiveve a m0szaki
dokumentaci6 k61tsegei c. kOlts gtipust

2)  Szakmai tevekenysegekhez kapcsol6do szolgaitatasok kOltsegei c. kOltsegkateg6ria al&bbi
k61tsegtipusai:

-   K6telez6en el6irt nyilv&noss&g biztositas&nak kOltsege c. k61tsegtipus
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3)

-   M(iszaki ellen6ri szolg&ltat&s k61tsege c. k61tsegtipus
Projektmenedzsment k01tscg c. kOltsegkateg6ria 6sszes k01tsegtipusa

A vetitesi alapba tartozo k61tsegek es a sz&mitott k61tsegek k6z0tti k61tseg&tcsoportosit&s nem
lehetseges. A tartalek, mint k61tsegtipus a projekt k61tsegvet6s6n bel01, kizar61ag a vetitesi alapba
tartoz6 k61tsegekre val6 atcsoportosit&ssal haszn&lhat6 fel.

A sz&mitott k61tsegekbe tartoz6 k61tsegtipusokat a vetitesi alapba tartoz6 k61tsegtipusoknak a
......  ' 8  ..........  '  ............  .  ...............................................   zsri] .,liu, .

k01tsegtipusok kifizetesevel egyOtt es azzal egyidej(Jleg. A szamitott k61tsegek teljesiteset nem
szOkseges penzOgyi bizonylatokkai alatr masztania. Fontos azonban, hogy a szamitott k01tsegeket csak
akkor fizetjOk ki, ha a kOltsegvetes tartalmaz vetitcsi alapba tartoz6 kOltsegtipusokat.

A fenti egyszer sitett elsz&mol&si m6d alkalmazasa k6telez6. Az egyszer sitett elsz&mol&si m6dok
.alkalmazasa  soran  a  kOlts6gek  felmer016set  Onnek  nem  kell  alatamasztania  penz(Jgyi
hatterdokumentumokkai (peldaul szamlaval,  bankszamlakivonattal,  6sszesit6vei,  illetve egyeb
szamviteli bizonylattal), es a piaci araknak val6 megfelelest sem vizsgaljuk. (Kivetel ez aiol a
szazalekban meghatarozott atalany alkalmazasa eseten a vetitesi alapba tartoz6 kOltsegtipusok) Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy Onnek sem a kifizetesi kerelem meilekletekent hem keil a k01tseg
felmerQleset igazol6 dokumentumokat benyQjtani az iranyit6 hat6saghoz, sem elkQl6nitetten nem
sziJkseges 6rizni azokat a projekt helyszinen / nyilvantartasaban. A hazai szamviteli szabalyoknak
megfelel6en a bizonylatokat termeszetesen meg kell 6riznie, viszont az iranyit6 hat6sag es mas, uni6s
eilen6rz6 szervezetek a helyszini ellen6rzes soran sem vizsgaljak ezeket.

7.4. Milyen feltetelei vannak az elszamolhat6sagnak?

A felhivas kereteben tamogatott projektek k61tsegei eiszamoihat6saganak kezdete 2021.01.01., vege:
2029.06.29.

A projekt tervezese es megvai6sitasa soran az alabbi fajlagos k61tsegkorlatokat szOkseges figyelembe
venni:

1) Amennyiben a projekt hem tartalmaz mt emlek vagy helyi vedelem alatt all6 epQletet, Qgy
rninden megkezdett 3.000.000 Ft ig nye t t mogat#.s eset n 1 002 egyen rt k tonna UHG
megtakarit st szQkseges vailalni.

2)  Kizarolag m5emlek vagy helyi vedelem alatt all6 epQleteket tar aimaz6 projekt eseten minden
megkezdett 3.500.000 Ft ig nye t t&mogat&s eset n 1 002 egyen rt k tonna 0HG
rnegtakaritast szQkseges v&ilaini.

3) Amennyiben a projekt vegyesen tartalmaz mL emlek vagy helyi vedett es nem m( emlek vagy
nem helyi       pQleteket is, t g z energetikai meilekletben meghatarozott sz&mitott
(s 3 yozott)  rt kke  sz ks ges az 1 002 egyen rt k (t) UHG rnegtakarit&st v& a ni.
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Az 1)- 3) pontok szerinti fajlagos korlatok nem alkalmazand6k:
o  A 10.000 f6 feletti lakossagszb, mO varosok eseten a t&vh6szolgaltat6i mLik6desi

engedellyel rendelkez6 tcSvh6szolg,:51tat6 altai m(Jk6dtetett tavh6rendszeren lev6
tavfLit6tt ep01etek korszerLisites6re vonatkoz6an,

o  TKR kiemelt elj Sr&srendben benyQjtott projektek eseten a t,Cmogatb, si kerelemben
foglalt tevekenys6gekre vonatkoz6an,

o.  Gy6gyf0rd6k energetikai c61Q fejlesztese eseten, beleertve, ha a projekt a 2.1.1. 9.

,ool;tja szeriri  tevekenyse9 meiie t a felhivb, s 2.1 . . ;. - 6. pon ljaR s zertnL  teveKenysege{
is tartalmaz.

Az alabbi 4) - 7) pontokban szerepl6 fajlagos beruhazasi k01tseg-koriAtok a felhivas 7.3 fejezet ,,ll.
Beruhazashoz kapcsol6d6 kOltsegek" k61tsegkateg6ria tev6kenysegeire vonatkoznak.

4) Napelemes rendszer telepitese eseten 400.000 Ft/kWp maximalis nett6 elszAmolhat6
beruhaz#,si k61tseg t&mogathat6 a be#pitett napelemek Osszesitett nevleges teljesitm6nyere
vetitve. A napelemes rendszer csatlakozcSsi teljesitm6nyet legfeljebb 20%-kal haladhatja meg
a beepitett napelemek 6sszesitett nevleges teljesitmenye. A csatlakozasi teljesitmeny a
hal6zatra kapcsolod6 inverter(ek) 6sszesitett nevleges halozati csatlakozasi teljesitmenye.
M Liemlek vagy helyi vedelem alatt allo epiJletek eseteben, amennyiben a vedett jelleg igazoltan
specialis megoidasokat ig6nyel 450.000 Ft/kWp nett6 elsz&moihat6 beruh&zasi k61ts6g
tamogathat6.

5) Napkoltektoros rendszer eset ben az abszorber fei01etre vetitett nett6 eiszamolhat6
beruhaz&si kOltseg nem haladhatja meg a 327.000 Ft/nm ert6ket.

6)  Szil rd biomassza kaz&n be pit se eseteben, a kazanteljesitmenyre vetitett nett6
eiszamolhato beruhazcSsi kOltseg nero ha adja meg a 182.000 Ft/kW  rt ket, mely
tartalmazhatja a kazan beszerzesenek es beepitesenek kOltsege mellett az al,Cbbiakat:
haszncSlati melegviz-es fLitesi rendszerhez val6 csatlakozashoz sziJkseges eszkOz6k,

berendezesek es epitmenyek, valamint f(Jstgaztisztit6, pernyelev fllaszt6, kemenyrendszer,
hamu-es pernyekihord6, t(Jzel6anyag raktaroz ,sahoz, atmeneti tarol sahoz sziJkseges, nem

epitmeny jellegLi elemek, automatikus tOzei6anyag-adagol6 k61tsegei.

7) H6szivattyQ rendszerek a ka maz&sa eseten a h6termel6 teljesitmenyre vetitett maximalis
eiszamolhat6 fajlagos nett6 beruh,Czasi kOltseg nem haladhatja meg

- f01dhS-viz h6szivattyOs rendszer eseten a 393.000 Ft/kW erteket,
- viz-viz h6szivattyOs rendszer eseten a 272.000 Ft/kW erteket,

- leveg6-viz h6szivattyQs rendszer eseten a 224.000 Ft/kW erteket.

A tamogatasi kerelemben tervezett elszamolhato kOltsegek alatamasztasaval kapcsolatban kerjiJk,
figyeljen az alabbiakra

1)  Csak azok a k01tsegek szamolhatok el, amelyek egyertelm en kapcsol6dnak a projekt
tevekenysegeihez es megfelel6 indoklassal kerQInek alatamasztasra.

2) Az eiszb, molhat6 k61tsegek egyeb felteteleit az Elszamolasi Otmutat6 7 szabalyozza.

3)  Piaci &r igazol&sa:

A k61tsegsz&mitas alapj&ul szolg&16 egysegarak hem haladhatjak meg a szok,Csos piaci arat,
illetve a jelen felhivas 7.5. pontjaban r6gzitett tevekenysegek eseten feltOntetett korlatokat. Piaci
ar igazolcSsa a kOzbeszerzesi eljar,Cs alapj Sn megkOt0tt szerz6des eseteben a kOzbeszerzes

• dokumentcSci6j&val, vagy kOzbeszerz si kOtelezettseg hiany#,ban, illetve a k6zbeszerzesi
ertekhat&rt el nem ¢r6 beszerzesek eseteben tObb lehetseges sz&llit6t61 t0rten6 ajanlatkeres

7 Az elszamolasi Qtmutat6 az alabbi linken ¢rhet6 el: A, ltalanos Otmutat6 a felhivasokhoz-Szerz6des mintak-ASZF-AVDH
t_ jekoztatO-Elszamolasi 0tmutato 2021-2027 J Szechenyi Te  plusz (90v.h .
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k eret6ben beerkezett aj&nlatokkai t6rt6nhet. Legaib, bb h&rom, egym&st61 6s a t&mogat&st
ig6nyl6(k)t61/kedve zm6nyezett(ek)t61  feggetlen  ajanlattev6t61  sz firmaz6,  azonos  t&rgyt],
6sszehasonlithat6, erv6nyes, irasos &rajanlat meglete szQkseges, in-house beszerzes eseten a
Kedvezmenyezett  a  piaci arat a Korm.  rendelet  in-house  beszerzesekre  vonatkoz6
elszamolhat6sagi szabalyainak betartasavai, es a nem fQggetlen arajanlat mellett, h&rom
egym&st61 es a t&mogatast ig6nyl6(k)t61/kedvezmenyeze{t(ek)t61 fQggetlen aj&nlattev6t61
sz&rmaz6, azonos t&rgy0, 6sszehasonlithat6, erv6nyes, irasos araj&nlattal igazolja. Az
aj, n!atk. r st (Jqy ke!!-lebonynlitani, hogy az igazola  fe t telei teliesithetSek legvenek,

'Nem kbzbeszerzesllez ka6cs01ea6keitseg eseten a piaci arnakvalo megfeleles ell en6rzese
:               c ljab61 a t&mogat&st i genyl6nek a-Korm, rendelet alapjan a piaci &mak val6 megfelelest igazol6

dokumentumokat legkes6bb a k61tseg felmerOlesekor kell beny0jtani, amennyiben kor&bban nem
kerOltek benyOjtasra. Ennek megfelel6en a kedvezmenyezettnek legal&bb h&rom reszletes
&rajanlatot  szOkseges  benyQjtania  minden  relewfins  kOltsegvet6si  tetel  eseteben.
KOzbeszerzeshez kapcsoi6d6 k01tseg eseten elegend6 egy indikativ araj&nlat, vagy 6pitesi
tev6kenyseg eseteben tervez6i kOltsegbecsl6s benyOjt&sa minden relev&ns k61ts6gvetesi tetel
eseteben.

Azon szerz6desek eseten, amelyek elszamolhat6 6sszk61tsege nem haladja meg a 100 000
forintot,  a  tamogatast  igenyl6/kedvezmenyezett  reszer61  nem  szQkseges  a  piaci  &r
alatamasztb, sa. A harom milli6 forintnal nagyobb elszamolhat6 6sszkOltseg  projektek azon
leend6 szerz6desei eseteben, melyek tervezett elszamolhat6 k61tsege nem haladja meg a 300
000 forintot, a szokasos piaci arnak vai6 megfelelest alatamaszto dokumentumokat a
kedvezmenyezettnek nem keil benyt]jtania az iranyit6 hat6saghoz, azonban azokat az iranyit6
hatosag helyszini ellen6rzes kereteben ellen6rizheti.

A nyilt kereskedelmi forgaiomban beszerezhet6 eszk6z6k eseten az irasos ajanlatok kivalthat6ak
hivatalos arajanlatok bemutatasaval (pl.: forgaimaz6 cegek honlapja).

Az arajanlatkereseket es az ajanlatok beerkezeset megfelei6en dokumentalni szQkseges (postai
feladas  belyegz6je/faxjelentes/erkeztetes/iktatas),  mely  a  helyszini  ellen6rzesek  soran
ellen6rzesre ker01. Az alatamaszto dokumentumok (arajanlatok, kimutatasok) nem iehetnek a
megrendeles id6pontjahoz kepest 6 honapnal regebbiek.

Kifizetesi igenyles ellen6rzese soran amennyiben az ajanlatok a piaci ar igazolasara
alkaimatlanok (kQIOn6sen: nem 6sszehasonlithat6ak, nem azonos targyQak, nem egymast61 es a
projektgazdat61/ajanlatker6t61 fQggetlenTM piaci szerepl6kt61 szarmaznak, a tenyleges piaci arat
jelent6sen meghaladjak) a felmerQIt k61tsegek a projekt terhere nem eiszamolhat6ak.

A szemelyi jelleg(J raforditasok megalapozas Sra a tamogatasi kerelemmel egyt)tt benyQjtand6k a
tamogatasi kerelem benyQjtasat megei6z6 ewe vonatkoz6 berkartonok vagy egy nyilatkozat az
erintett id6szak szemelyi jellegL  raforditasainak  rteker61, me ynek megalapozotts&gat a
tamogat6 eilen6rzi. Amennyiben celfeladat kerQ! megailapitasra a projektben eivegzend6
feladatokra, Ogy a celfeladat kereteben megallapitott ber/illetmeny havi Osszege hem haladhatja
meg az adott munkavallal6, Kedvezmenyezettnei, a tamogatasi kerelem benyQjtasakor:ervenyes
b renek/illetmenyenek havi 6sszeg t. A tamogatasi k6relem k61tsegveteseben minden esetben
szQks ges megjelOlni, hogy az adott szemely foglalkoztat&sa milyen jogviszonyban t6rtenik majd,
es r6szletesen kerQlj n bemutat&sra a tervezett k61ts g sz&mit Ssi m6dja.

Meglev6 foglaikoztatott eseteben az elszamolhat6 szemelyi jelleg  raforditasok csak indokoit
esetben  (pl.:  munkaid6  n6vekedes,  feladatb6vQles,  munkakOrb6vQles)  es  mertekben
emelkedhetnek a tamogatasi igeny benyQjtasat megel6z6 utols6 evi atlagberhez kepest.

A piaci ar bizonyitasa a Kedvezmenyezett feladata es felel6ssege. Ezaltal a projekt
kOltsegvetesenek es az abban szerepl6 k61tsegteteleknek megfelel6en reszletezettnek, szakmai
indoklassal ellatottnak  s ilyen m6don ellen6rizhet6nek kell ienniQk ahhoz, hogy a piaci araknak

Nem fOggetlen az az ajanlattev6, amelyben a tamogatast igenyi6, illetve kedvezmenyezett vagy tulajdonosa (iranyito vagy
felQgyeleti szerve), annak tagja, a szervezet neveben nyilatkozatt teire, kepviseletre jogosult szem ly, ezen szemely Ptk. 8:1. §
(1) bekezdes 2. pontja szerinti hozzatartoz0ja, tulajdonosi, fenntart6i, vagyonkezel6i, iranyitasi, kepviseleti, munkaltat6i, vagy
kinevezesi jogokat gyakorol, vagy forditva: amely olyan szallit0t61 szarmazik, amelynek tulajdonosa (ircSnyit6 vagy felQgyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet neveben nyilatkozattetelre, k6pviseletre jogosuit szemely, ezen szemely Ptk. 8:1. § (1) bekezdCs
2. pontja szerinti hozzatartozoja a kedvezmenyezett szervezeteben vagy a masik aj&nlattev6 szervezeteben tulajdonosi,
fenntartoi, vagyonkezel6i, ir,gnyitasi, kepviseleti, munkaitat6i vagy kinevezesi jogokat gyakorol. Nem fQggetlen tovabb,i az
ajanlattev6, ha a t,imogatast ig nyl6, illetve kedvezmenyezett vagy masik aj,inlattev6 vonatkoz,isaban partner vagy kapcsolt
wgllalkozb snak minSsQI.                          " '
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tOrten6 megfeleles eilen6rizhet6 legyen. A kOlts6gvetes r6szletezettseg6t es bemutat&s&t minden
k61tsegelem vonatkozasaban Qgy kell megtenni, hogy beazonosithato iegyen a tervezett
egysegar, annak felosztasa kSlts6g tetelekre, az egyseg megnevezese, szakmai indoklas a
mert6kere vonatkozoan.

A piaci ar igazola.sat61 eltekinteni csak az Iranyito Hatosag altal adott egyedi engedely alapjan, a
beszerzend6 eszkOz vagy szolgaltatas egyedi jellegenek alatamasztasaval lehet (pl. hat6sagi
arak, k6z0zemi szolgaltatas, vagy olyan specialis eszk6z, technol6gia amelyek csak egy
g\tartdt6! sz..re.zh; o be, vagy az adott eszk6zt berendez st csak egy kizar61agos foroalmaz6
hozhatja be Magyar0rszagra). AZ ellen6rzesheZ ilyen esetben biztositani kell iegalabb egy
referenciaarat, az alabbi forrasok valamelyikeb61 (a gyart6 hivatalos arlistai, katalogusai; kQlf61di
kepviseletek arlistai, katal6gusai; :a forgalmaz6 altal mas, a kedvezmenyezett61 fQggetlen
szervezeteknek adott arajanlat - amennyiben a forgalmazo ezeket rendelkezcsre bocsatja).

Nem kell alatamasztani a piaci araknak vaio megfelelest, ha az adott kOltseg elszamolasa
egyszerLisitett  kOlts6gelsz, molas  (szazalekban  meghat&rozott  atalany,  atalanyalapQ
egysegkOlts6g,  egy6sszegLi  atalany)  kereteben  t6rtent.  Ilyen  esetekben  alatamaszt6
dokument,Cci6t sem kell biztositani, kiveve, a Felhivas 7.3.1 pontjaban hivatkozott benyOjtand6
dokumentumokat.

A tamogatast igenyi6 Cs a kedvezmenyezett kOteles vizsgalni az ajanlattev6k szerz6dcs
teljesitesere val6 alkalmassag, t.

A projekt megval6sit,Cs szakaszaban kOltsegvetesi tetelt ¢rint6 szerz6desm6dositas eseten
minden relevans esetben sziJkseges benyOjtani a piaci ar megfelei6seget alatamaszt6,
Rendeletben meghatarozott dokumentumokat es szakmai indoklast a m6dositasra vonatkozoan.
A m6dosit,Cst minden esetben a mddositassal Crintett k61tseg, elsz,Cmol,Csra tOrten6 benyOjtasa
ei6tt szOkseges benyOjtani.
A piaci ar kedvezmenyezetti tajekoztat6ja az alabbi iinken erhet6 el
ht.t p s:/l\. ww, pal yazat, gov. h u

4) A felhivas kereteben egyszeri eiszamolasra nincs lehet6seg.

5) Az ai&bbi kOltsegek tekinteteben 6sszesit6kOn tOrtenik a megval6sitas soran az eiszamolas,
amennyiben relevans

a) Szemelyi jelleg  kOltsegek eiszamolasa a Szemelyi jellegLi kOltsegek 6sszesitSjen (kiveve
egyszerLisitett k61tsegelszamolas alkalmazas,Choz kapcsol6d6an)

b) A, fa-6sszesit6 forditott ad6zas esetere alkaimazand6
c)  Az utazasi es kikiJldet6si (napidij) k61tsegterites elszamolasa az Osszesit6 az utazasi es

kikQIdetesi (napidij) k61tsegterit s eiszamolasahoz  ...........  6sszesit6n (kiveve: egyszerLisitett
k6lts gelszamolas alkalmazasahoz kapcsol6d6an)

d)  Kis t#,mogatb.startalmQ szamlak a Kis tamogatastartalmO szamlak Osszesit6jen

A kis  tamogatastartalmO  bizonylatok  6sszesit6jen  eisz&molhat6 bizonylatok maximalis
tamogatastartaima amennyiben a 25 milli6 forintnai kevesebb tamogatassal megval6sul6
projektek eseten az elszamol6 bizonylat tamogatastartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,
illetve a legalabb 25 milli6 forint tamogat, ssai megval6sui6 projektek eseten az elszamoi6
bizonylat tamogat&staAalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszamol6 bizonylatot ,,Kis
t,CmogatastartalmQ szamlak 6sszesit6jen" szQkseges elszamolni.

6)  Onnek nincs lehet6sege k61ts gelszamolasra, ha az sz6beli megallapodason alapul.

7)  KOzszfera szervezetek eseten a projektmenedzsment kOltsegek eiszamolhat6saga tekinteteben
figyelembe kell venni az Elszamoi, si 0tmutat6ban foglalt el6irasokat.

8)  Sajat teljesites az Elsz,Cmolasi 0tmutatoban leirtak szerint az alabbi k61tsegkateg6riak
k61tsegtipusai vonatkozasaban szamolhato el:

-   Projektel6keszites k61tsegei (6sszes kOltsegtipus vonatkozasaban);
-   Szakmai tevekenysegekhez kapcsol6do szolgaltatasok kOltsegei (6sszes k61tsegtipus

vonatkozasaban, kiveve: szakmai megvalositashoz kapcsol6d6 berleti dij)
-   Projektmenedzsment  kOitsegek  (Osszes  kOltsegtipus  vonatkozasaban,  kiv ve:

projektmenedzsmenthez  kapcsoi6d6  QtikOltseg,  kikQIdetesi  kOltseg  es  egyeb
projektmenedzsment kOlts6g).
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Sajat teijesites kereten belOl az  szamoi&si 0tmutat6 ertelm6ben a k6zrem k6d6 munkatarsak
szemelyi jellegL  raforditasait szamolhatja el.
Ha On helyi 6nkormanyzat kedvezmenyezett es az adott k61tseg tekinteteben a sajat teljesitest
lehet6ve teszi a felhiv,Cs, akkor elszamolhatja a polg firmesteri hivatal vagy kOzOs 6nkorm,Cnyzati
hivatal aikalmazasaban al!6 munkatarsak brutt6 munkaber-es b6rjarulek kOlts6get is a vonatkoz6
szabalyozas felteteleinek betartasaval.

Ossz#f#,h,-,*et sr  i. 7- b q ok"                        .  ......  .  ......  .  .  ...........

........  : '  Korm, re:ndeiet er eim bena iiem Kozoeszei'Zes :k0teles beszerzesei  eseteben"flgyeljen az aifibbi
6sszeferhetetlens6gi szab#.lyokra:    ..    ..  ......     .................  . .

Nem fOggetlen az az ajanlattev6,
a) amelyben a tamogat,=fst igenyi6 / kedvezmenyezett vagy ezek tulajdonosa -iranyito vagy

fel0gyeleti szerve -, annak tagja, es/vagy a szervezet neveben nyilatkozattetelre, kepviseletre
jogosult szemely, tovabba, ezen szemely hozzatartozoja az alabbi jogok valamelyiket gyakorolja:
tulajdonosi, fenntart6i, vagyonkezel6i, iranyitasi, kepviseleti, munkaltatoi, vagy kinevezesi;

b) amelynek tulajdonosa -iranyit6 vagy fel0gyeleti szerve -, annak tagja, Cs/vagy a szervezet
neveben  nyilatkozattetelre,  kepviseletre  jogosult  szemely,  a  tamogatast  igenyl6  /
kedvezmenyezett szervezeteben vagy ugyanazon beszerzes vonatkozasaban masik aj fnlattev6
szervezeteben az al,Cbbi jogok valamelyiket gyakorolja: tulajdonosi, fenntartdi, vagyonkezei6i,
ircfinyitasi, kepviseleti, munkaltat6i vagy kinevezesi; vagy

c) ha a tamogatast igenyi6 / kedvezmenyezett vagy masik ajanlattev8 vonatkozasaban partner vagy
kapcsoit vallalkoz,Csnak min6sQl.

Az 0sszeferhetetlenseg vonatkozasaban hozzatartoz6nak min6sQi a Ptk. 81. § (1) bekezdes 1. es 2.
pontja ertelmeben a hazastars, az egyenesagbeli rokon, az 6rOkbefogadott, a mostoha-es a neveit
gyermek, az 6r6kbefogad6-, a mostoha-es a nevel6szQl6, a testver, az elett&rs, az egyenesagbeli rokon
hazastarsa, a hazastars egyenesagbeli rokona es testvere, es a testver hazastarsa.

L.

7.5. Melyek az elszamolhat6 k61tsegek mertekere es aranyara vonatkoz6
elvaraso,k?

A projekt tervezese soran az egyes elsz&moihat6 k61tsegtipusok vonatkozasaban vegye figyelembe a
k6vetkez6 kodatozasokat.

K6 ts gt[pus Maxim& is m rt ke az
6sszes e sz,Smo hat6

k6 ts gre vetitve (%}

MLiszaki dokumentaci6 kOltsegei (Felhivas 7.3. 1)) 5,00 %

Tartalek 5,00 %

A felhivas kereteben a fenti tablazatban meghatarozott szazalekos korlatok betartasa a tamogata, si
kerelem 6sszeallitasa, valamint a projektmegval6sitas sor&n kOtelez6. A kOltsegvetes Osszeallitasakor
kerjQk, hogy figyeljen arra, hogy az egyes k61tsegtipusok maximalis mertekere vonatkoz6 szazalekot
ket tizedes jegy pontoss,Cggal hat firozza meg, mert a kerelem elbiralasakor ezt megvizsga, ljuk.

A tablazatban szerepl6 sz&zalekos korl&t a projektmegvai6sitas befejezesekor- a m(Jszaki-szakmai
tartalom cs6kkenesevel nem jaro - projektszintLi megtakaritas eredmenyekent atlephet6 azzal, hogy az
egyes k61ts gtipusokra megallapitott 6sszeg nem nOvekedhet.

A fenti korlatozasok nem jelentik a felsorolt kOltsegtipusok szazalekban meghatarozott atalannyal
tOrten6 elszamolasat. A kOltsegvet snek meg kell feleinie a felhivas 7.3.1 pontjaban ieirtaknak is.

Szakmai jelleg 3 beis6 k61ts6gvet si korl&tok"
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K61ts gt pus

I. SEAP feliJlvizsg&lat

A projekt elsz&rnolhat6
6sszkSlts gei ar&ny&ban

sz&rnitott %=os korl&t

Maxirn&iis nett6
eisz&rnoihat6

m rtek (Ft)
50.000 iakosig: 3

milli6 Ft;

50. O01 - 100.000
lakos kOzOtt: 5 milli6

100.000 lakos feletti
varosok 7 miili6 Ft

lii.SECAP kidolgoz,Csa

Okos  mer6s  (smart  metering)  rendszer
letrehoz&sa,   amennyiben   pilot   projekt
kereteben csak okos m6res rendszer kerOl

kialakitasra

Szemleletform&las,  kepz6shez  kapcsol6d6
kOltsegek

Okos hal6zat (smart grid) es okos mer6s
(smart   metering)   rendszer   egyQttes
ietrehoz,Csa

2%

II.SEAP &tdolgoz&s SECAP-pa

50.000 lakosig: 3
millio Ft;

50.001 - 100.000

lakos k6z6tt: 5 milli6
Ft;

100.000 lakos felett: 7
milli6 Ft

50.000 lakosig: 7
miilio Ft;

50.001 - 100.000
lakos k6z6tt: 8,5 milli6

Ft;

100.000 lakos felett:
10 millio Ft

maximum nett6 800
milli6 Ft

maximum nett6 400
milli6 Ft

maximum netto

1,5 milli6 Ft

7.6. Milyen kOitsegek hem sz&moihat6k el?

A t&mogathat6 tevekenys6gekhez kapcsolod6an nem elszamolhato kOitsegnek min6sQ! mindazon
k61tseg, amely nem szerepel az 7.3. pontban, kQI6nOsen

®  0j 6piJlet 6pitese, kiveve az 50 nm-nel kisebb meretLi, az alkalmazott technika befogadasara
szoigal6 vagy biomassza tarolas, hoz sz0kseges mellek6p01et;

,,  Birs figok, kOtb6rek, perkOitsegek;
®  A felhivasban foglalt fejlesztesekhez kOzvetlenQi nem kapcsol6d6 kOitsegek;
e  Banki es p6nzQgyi kOltsegek, kamattartoz&s kiegyenlitese, hiteltOllep6s k61tsege, egy6b

pSnzQgyforgalmi kOltsegek;
,,  ingatlan lizing, berlet- kiveve projektmenedzsmenthez kapcsol6d6 iroda berl6se;

Hasznalt gePek, berendez6si t&rgyak, felszerelesek beszerzesi kOitsegei
,,  JarmLiwfisarlas (szem61ygepkocsi, szallit6 j#.rmLi stb.);

Saj&t teljesites (kiveve a felhiv&s 7.4.8. pontj&ban felsorolt k61tsegkateg6ri&kat;
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Reprezentacios k61tsegek
Minden olyan k61tsegt6tel, amely vonatkoz, s&ban a piaci ar a felhiv, s 7.4. pontjanak megfelei6en

-nem al,Ctamasztott

,,  A 2.3 pont 35) es 40) 2.3 es 2.4 alpontjaiban foglaltak szerint a meretezett eves h6igenyt 25%-n,€1
nagyobb m6rtekben meghalad6an tervezett, beepitett teijesitmeny(J h6termel6 beruhazasi
t6bbletk61tsege nem eisz&molhat6 k61tsegnek min6sQI. A meretezett h6igenyhez kepest felmedJl6
tOli6pes m#.rt k6vel ar nvo an cs6kl,,entett kSits r s t a p iekthen a - m  r:t.C t

elszamolhato hozz,Cj&rulasakent szBkseges feltontetni.
o  Bivalens uzemm6dban tervezett h6szivattyOk eseten a megiev6 h6termei6 (pi. gazkazan) mellett

Oj kiegeszit6 h6termel6 beszerzes6nek kOltsege nem eisz, molhat6, kiveve, ha a meglev6
h6termel6 igazolhat6an 5 evn61 regebben van Qzemben Cs/vagy a kiegeszit6 funkciot m(Jszaki
okb61 igazoltan - a Projekt Terv B12.3.31e12) alpontjaban indokoltak es igazoltak alapjan - hem
tudja ellatni.

8. KIVALASZTASl
KR TERIUMOK

ELJ, ,R/kSREND ES KIVALASZTASi

8.1.  Milyen  eljar,Csrend  alapj,Cn  t6rt6nik  a  t,Cmogat,Csi  k6relmek
kivalasztasa?

A felhiv&sra beerkez6 t&mogat&si kerelmek a Korm. rendelet alapjan standard elj&r&srend vonatkoz6
szab,Clyai szerint, terOleti kivalasztasi elj,Crasrend alapjan kerQInek elbiral&sra.

A Pr0jektekr61 standard, illetve kiemelt elj&r&srendben szQietik d6ntes.

Amennyiben a projektekr61 standard elj&rasban szOletik d6ntes, a tAmogatasi kereimekr61 az iranyit6
hat6s, g vezet6je szakaszos eibiral&ssal dOnt. Amennyiben a projektekrSi kiemelt eljarAsban szQletik
'd6ntes, a t&mogat, si kerelmekr61 az ir&nyit6 hat6s&g vezet6je folyamatos elbir&l&ssal dOnt.

Az eljar,Cs soran a Korm. rendelet szab&iyai szerint lehet6seg van hianyp6tl&sra.

Az elj&r&s sor&n a Korm. rendelet (a tov&bbiakban Korm. rendelet) szab&lyai szerint lehet6seg van
tiszt&z6 kerdes alkaimazas&ra.

Az eijaras sor&n a Korm. rendelet szab&lyai szerint iehet6seg van sz6beli egyeztetesre.

Az ir&nyit6 hatosag a t&mogat&si kerelmekr61 vaio d0ntes megalapoz,Cs&ra D0ntes-el6keszit6
Bizottsagot hiv 6ssze.

Az eljara.srendre vonatkozo tov, bbi informaci6k az ",&OF 21-27" 3. fejezeteben talalhat6k.

A TKR kiemelt eijarasrendet alkalmaz6 megyek eseten a kivalasztasi eljarasrendre vonatkoz6 ei6irasok
- a fentiekt61 elter6 m6don - a terQieti szerepl6re vonatkozo terQletspecifikus mellekletben tal, lhat6k
meg. A Felhivas 13.3. pontja tartalmazza a terQletspecifikus mellekleteket, kQI6n jelOive a TKR kiemelt
eljarasrendben hirdet6 megyeket.

8.2. Melyek a kivalasztasi kriteriumok?

Azok a tamogatasi kerelmek tamogathatoak, amelyek megfelelnek a vonatkozo jogszabalyi
felteteleknek, a feihivasban es mellekleteiben foglalt kriteriumoknak, es az alabbi kriteriumoknak:

1)  Nero hi, nyp6toltathat6 jogosuits .gi krit riumok"
a) A tamogat, st igenyl6 altal benyQjtott nyilatkozat a felhivasban el6irt m6don kerQIt alairasra

vagy hitelesitesre, az alair,Cs hi#,nytalan, ervenyes es hiteles.
b) A tamogatast igenyl6 atlathat6 szervezetnek min6sQI az &llamh&ztart#,sr61 sz616 2011 ¢vi

CXCV. t6rveny (a tovb, bbiakban Aht.) 1. § 4. pontja es 50. § (1) bekezdes c) pontja szerint.
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c)  A t&mogatAst igenyl6 a jelen felhiv&sban meghat&rozott lehetseges tamogat&st igenyl6
kOrbe tartozik.

A fenti jogosultsagi kriteriumok nem hianyp6toltathat6ak. Ezert ha a t mogatasi kerelem nem felel
meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kerelmet hianyp6tl&si felhivas neikQI elutasitjuk.

2)  Hi&nyp6toitathat6 jogosults&gi szempontok"

a) A tamogatasi kereimet magyar nyeiven nv,' itott,Ckbe, 
b)  A  iamogatasl kereiem a datiapjai ak v aiaineliny:! rovata jeien i': ii,iv&s, iiietve az V:, Ui- 21

27" c. dokumentumban megadott szempontok szerint ki van tOltve es minden kerdesere
hianytalanul valaszt ad.

c)  A tamogat&si kerelemben szerepl6, az igenyeit tamogatasra vonatkoz6 t,:-:fibi,&zatok adatai
egyez6ek.

d) A fejlesztes megval6sitasanak id6tartama a feihiv,Csban megadott id6intervallum
maximuman beiOl van.

e) A hianyp6tolhat6, kOtelez6en csatoland6 mellekletek benyOjt,Csra kerOitek.
f)  A tb, mogatast igenyi6 rendelkezik az egyeni6 ban&sm6dr61 es az eselyegyeni6seg

el6mozditasar61 sz616 2003. evi CXXV. tOrveny 31. §-a szerinti 6t evre sz616 helyi
es¢lyegyenl6segi programmai vagy az egyenl6 banasm6dr61 es az eselyegyenl6seg
el6mozdit&sar61 sz616 2003. evi CXXV. t6rveny 63. §-a szerinti es61yegyenl6segi tervvel.

A fenti jogosuitsagi kriteriumok eseteben egy aikalommal hianyp6tlasi felhivast kQIdQnk, ha az
adott jogosultsagi kriterium, vagy az adott jogosuitsagi szempontot igazol6 dokumentum hianya
vagy hibaja hicfinyp6tlas kereteben p6toitathat6.

3)  Tartalmi  rt kel si szempontok"

Az ert6kel6s megfelelt/nem felelt meg/nem relewfins min6sitessel tOrt6nik. A ,,megfelelt", ,,nem felelt
meg" min6sitest a szakmai ert6kel6nek reszletes indoklassal kell alatamasztania.

Amennyiben az adott szempontra vonatkoz6 informaciok alapj, n nem dOnthet6 el egyertelmLien, hogy
a projekt megfelel-e vagy sem a kriteriumban elvartaknak, akkor tisztaz6 kerdes kerQ! megkQidesre a
tamogatast igenyl6nek. A tisztaz6 kerdes megv,:filaszoib, sa soran a kerelem tartaimi elemeinek
modositasara nincs lehet6seg. Amennyiben a kerelmez6 a tisztazo kerdesben foglaltakat nem teijesiti,
vagy valasza alapjan tovabbra sem egyertelm(J a kriteriumnak val6 megfeleles, akkor az adott szempont
a rendelkezesre all6 informaci6k alapjan kerQI ert6kelesre.

-  . .. ,.
...

Amennyiben az 1oi, 1.2., 1.3, 2.1., 3.1 pontok va arneByik ben az ertekelesi szempont ,,nem felelt
meg" min6sitest kap, abban az esetben az  r&ny t6 Hat6s#.g a t&mogat, si ig ny st elutas tja.

.      inSsit s

(Megfe elt/Nero
I •                felelt meg/Nero
'  .....            '     relev .ns)     '

1.      llleszked6s a TOP Piusz c ljaihoz

,,Nem felelt meg" vaiasz eseten a szakmai ertekel6 t&mogat,Csi vagy szerz6desk6tesi feltetelt szabhat
az adott szempont teljesQlesere.
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i

E rt keJ si szempont

MindsJt s
(Megfelelt/Nero
felelt rnegi Nero

relev&ns)

1°2

1.3

22

2.1

A projekt illeszkedik a feihiv&s c U&hoz. A fejleszt s a
fe hJv&sban szerepl6 c !okat teljesiti. indokolatJan fejleszt si

' cbt0kat nero nevesit.

A tev kenys gek hoz7&]&r Jlnak az int zrn nyek primerenergia
fogyaszt&s&nak, valamint az int zm nyek 0HG-kibocs&t&s&nak
csSkkent s6hez.

A vegyes (fosszilis  s megQjui6)  hSenergiaforr&ssal eim&tott
pLiletek  energiahat konys&gi   korszer Jsit se  sor n  a

projektszinten jelentkez6  meg jui6  hSenergia=fe haszn&i&s
cs6kken6s akkor effogadhat6, amennyiben a korszeri]sit s a
fosszilis hdenergia= feihaszn&i&s r szar&ny csak olyan m rt k5
cs6kken s t eredm#.nyezi, hogy a projekt megfeleU a ]elen
felhiv&s UHG fajlagos mutat5 elv&r&sainak.
Amennyiben relev&ns,  gy annak bemutat&sa, bogy projekt
i] eszkedik a E)una R gi5 Strat gi&hoz.
Az  rintett  pQ etek t6bbs gi 6nkorm&nyzati t ajdonban vagy
t6bbs gi  6nkorm&nyzati  tu ajdon   gazdas&gi  t&rsas&g
tu ajdon&ban  vannak.  Kiv te   a  megyei  5nkorm&nyzat
kisebbs gi  tu ajdon&ban  & ]6  o yan   p JBetek,  ame yek
tekintet ben egyQtta  az & am a tov&bbi (t6bbs gi) tu ajdonos,
erre   vonatkoz6an   je en   fe hiv&s   k6vete m nyei   az
6nkorm&nyzati  tu ajdoni  h&nyad  m rt k t6]  fi]gget en i 
a]ka mazandSk.

T R kieme t, eU&r&srend5 projekt eset ben a t&mogat&si,
re em tarta ma megfe ei az il et kes terQ eti szerep]6 &]ta], a

vonatkoz6  ntegr&]t Ter{] eti Programban meghat&rozott,  s a
TOP P usz Monitoring Bizotts ga & ta  ]6v&hagyott ter i eti
kiv& aszt si  krit riumoknak   .s  az  i eszked s  minden
kiv& aszt&si  krit rium  vonatkoz&s&ban  kS] n  ismertet sre
ker lt, az i eszked( s mindezek a apj&n igazo t.
Az i eszked s a PT-ben sz6veges form ban kifejt sre ker i]t. Az
adott  terQ eti  szerepl5  ter eti  kiv&]aszt si  krit riumok
szempontjai je en fe h v&s ter ]et=specifikus me k eteinek
8.2. pontj&ban ta &]hatSak, iViegfe e t minSsit s csak akkor
adhat6, ha a t&mogat&si k re em va]amennyi szempontnak
megfelel.

TKR standard eU&r&srend eset ben nero re ev ns min6s t st
szLiks ges adni.

Szakmai indokoits&g, megalapozotts&g

A t&mogat&st ig nyl6  s a t&mogat&si k re em t&rgya nero
tartozik a jelen felhiv s 1.2 pontja, valamint az AUF 21-27
dokumentumban meghat&rozott kiz r6 okok ai&.
Az erintett ep01et rendeikezik hiteles energetikai tan sitvannyal
(HET) vagy ,,5sszetett projekt" eseteben rende kezesre &ll a projekt
tervezett  fizikai-mLiszaki  kiterjedes t  lefed6  6peletenergetikai

rnegfe e tlnem feWeSt
meg

rnegfe elt/nern feWeSt
meg/nern re ev&ns

megfe e t/nem fele t
meg/nero re ev&ns

megfelelt/nem fele t
meg/

megfelelt/nem  felelt
meg/nem relevans
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2.4

2.6

Ert kel si szernpont

&tvilagit&s es annak javaslatai. Amennyiben a projekt csak 2.1.1.4.
vagy 2.1.1.7. vagy 2 1.1 8 vagy 2.!.1.9 tevekenys6gre iranyul,  gy

•    !'iL  i  be¢iyuj asa l .  ii i v n .:" , 0 'l tv'  osszete t p ojek  eset6n, ha

a projekt tewet a 2.3  6)e!6irasai a!apj&n nyQjtjak be, 0.gy az
epQletenergetikai atvilb, git, s benyOjtasa nem relevans.
Az epQletek h6technikai jellemz6inek javitasat magaba foglai6
2.1.1.1 tevckenyscget hem tartalmazo projektek eseten - a 2.1. t. 4

• 2.1.1. 7; 2.1.1. 8; vagy 2.1.1. 9 tevekenyscgek kivetel6vel - a
2.3 megOjul6 energiaforrast alkalmazni kivan6 epOletnek meg keil

feleinie legalabb a feihivas megjelencsekor hata, lyos 176/2008. (Vl.
30)  Kormanyrendelet  szerinti ,,DD- korszerLit megk6zelit6"
kategorianak.

Az energetikai mellekletben a fejlesztes elStti-, k0ztes-es ut, ni
ailapot szamitott energiafelhasznalasi adatainak bemutatasa a
tanQsitvanyokkal  6sszhangban  kerOlt  kit61tesre,  valamint  az
energetikai mellekletben a fejlesztest megel6z6-, es a fejlesztest
k6vet6 energia felhasznal&s es k61tsegek a Projekt Tervvel
6sszhangban kerQItek elkeszitesre. A megvalositasi Qtemterv
szakmailag tekintetben megfelel6. A 2.1.1. 8. vagy 2.1.1. 9.

tevekenyseg eseten szakert6i szamitassai alatamasztottak  a
rendszer alkalmazasaval elerhet6 primer energia megtakaritast es
az abb61 ad6d6 0HG cs0kkenest az erintett epQietekre vonatkoz6an.

.....
Fejlesztesi szQkseg, indokolts&g bemutat&sa. A tamogat&st igenyl6

2.5  vallalja a Felhiva , 2.3., 2.4., 5 es 6. pontjaban meghatarozott

el6ir&sok teljesiteset.
A betervezett h6termel6 kapacitas megfelel a Felhiv&sban es az
Energetikai   meileklet   ,,H6termel6k"   munkalapj&n   el6irt
kOvetelmenyeknek. A Projekt Terv B/2. 3.3/d pontj&ban foglaltak
szakmaiiag ertelmezhet6en kifejtesre keriJltek es a Projekt Terv IV.
szamO melleklete benyQjt&sra kerOit.

A t&mogat&st igenyl6 a 7/2006. TNM rendelet altal defini&lt ,,BB 

kOzel nulla" szint elereset vagy meghalad&s&t vallalja. TObb epOlet
2.7 eseten, amennyiben az epQletek tObb mint fele ,,BB - k0zel nulls,'

szintet kivan elerni, a szempont megfelelt, egyeb esetben nem

megfelelt.

inSsit s

felelt meg/Nen ;
re,evans)

megfelelt/nem  felelt
meg/hem relevans

2.8

3.1

A tervezett tev kenys g  hosszQ t vt)  (legal bb 5 6ves)
i'enntart&s&nak int6zrn6nyi,  miJszaki  6s  p6nziigyi  h&ttere
bemutatott. A projekt p6nziigyi fenntarthat6s&ga biztositott, a
t&mogat&st ig nyl6 megfelel6en felm6rte 6s biztositani k6pes
az iJzemeltet#si, karbantart si, p6tl si kSlts geket

250 kWh/m2a.

Az erintett epQletek fejlesztes el6tti energiaigenye alapj&n a meglev6
allapot hiteles energetikai tanQsitv&nyanak Ep erteke nagyobb, mint

megfelelt/nem  felelt
meg/hem relevans

megfelelt/r!em
:meg

megfelelt/nem
meg/nem relevAns

megfelelt/nem  felelt
meg/nem relevans

megfelelt/nem  felelt
meg/hem releva.ns

megfelelt/nem felelt
meg/      r szben

megfelelt/     nero
relev&ns

felelt

felelt
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MinSsit s

E rt kel si szempont                      (Megfelelt/Nero
feient megi Nero

telev ns)

3.2 TeljesOInek az eselyegyen!Ss6g es k6rnyezetv6delmi szempontok megfelelt/nem  felelt
rv6nvesit6s6ve! kapcsolatos elvarasok,                 meg( nem_relevans

4,  '" iKSlts gvet s viZsg iata i "  .....  "  .........

lJA tamogatasi kerelem tartaima megfele] a felhivas 7.4 es 7.5 megfeleit/nem  felelt
41 I pontjaiban meghatarozott fajlagos kOitsegeknek, k61tseglimiteknek

meg16s bels6 aranyoknak.

TerQletspecifikus   rt kei si szempontok a felhiv&s adott ter leti egys gre  vonatkoz6
ter ietspecifikus meli kRet ben tai, mhat6k.

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ f) alpontja szerint az iranyito hatosag vizsg,€lja a tamogat&st
igenyl6 korabbi projektjeivel kapcsolatban a monitoring es informacios rendszerben rendelkezesre allo
informaci6kat, kel0nOsen a penzOgyi korrekciot eredmenyezett szabalytalansagokat.

A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 106.§ g) alpontja erteim6ben az iranyit6 hat6sag figyelembe veszi
az adott tamogat&si kerelemmel 6sszef0gg6, a rendelet IX. fejezete szerinti k6zbeszerzesi eijarasok
eilen6rz6s6nek eredm6nyet annak erdekeben, hogy el nem szamolhat6 tamogatasi 6sszeg ne kerOljOn
odaite esre.

9. AZ ALLAMI TAMOGATASOKRA VONATKOZ© SZABALYOK

9.1./kllami t&mogat&sokra vonatkoz6 rendelkezesek

Azonos, vagy reszben azonos azonosithat6 elsz&molhat6 kOltsegek eseten allami t&mogatas abban az
esetben haimozhat6 mas, helyi, regionalis, allamhaztartasi vagy uni6s forrasb6! szarmaz6 allami
tamogat&ssal, ha az nem vezet a csoportmentessegi rendeletekben, vagy az Eur6pai Bizottsag
j6v,¢hagy6 hatarozataban meghatarozott iegmagasabb tamogatasi intenzitas tOllepes hez.

Ailami t&mogatas kOlOnbOz6 azonosithat6 elszamolhato kOltsegek eseten halmozhat6 mas, helyi,
region,51is, a!iamh&ztartasi vagy uni6s forrasbol szarmaz6 ailami tamogatassal.

Az egy projekthez igenybe vett 6sszes tamogatas - fOggetlent)i att61, hogy annak finanszirozasa uni6s,
orszagos, regionalis vagy helyi forr&sb61 tOrtenik - tamogatasi intenzitasa vagy 6sszege nem haladhatja
meg az iranyado uni6s ailami tamogatasi szabalyokban meghatarozott tamogatasi intenzitast vagy
tamogatasi 6sszeget.

9.2. A felhivas kereteben
vonatkoz6 egyedi szabalyok

nyOjtott egyes tamogatasi kateg6riakra

KSzszolq ltat s6rt j&r6 ellent telez s

A k6zszolgaltat&sert jar6 ellentetelezesre vonatkoz6 reszletes szab&lyokat az Eur6pai Uni6
mOk6d ser61 sz616 szerz6des 106. cikke (2) bekezdesenek az altalanos gazdas&gi  rdek0
szolg,Cltatasok nyOjtas,Cval megbizott egyes v&llalkozasok javara k6zszolg,€ltatas ellent6telezese
formajaban nyOjtott &llami t&mogatasra val6 aikalmazasarol sz616, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizotts&gi hatarozatnak (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), a 2021-2027 programozasi id6szakra rendeit

forrasok felhasznalasara vonatkoz6 uni6s versenyjogi ertelemben vett allami t&mogatasi szabalyokr61
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szol6 Korm. rendelet, valamint az europai uni6s versenyjogi ertelemben vett allami tamogat&sokkal
kapcsolatos eljarcfisr61 es a regionalis t&mogatasi terk6pr61 szoi6 37/201I. (111. 22.) Korm. tendelet
szab filyozza.

A 2012/21/EU bizotts&gi hatarozat alapjan tamogatas kizarolag a tamogathat6 tevekenys6g
tekinteteben megbizasi aktussal rendelkez6 kedvezmenyezett resz6re ny0jthat6.

...
szetz6desnek) a k6vetkez6ket kell tartaimaznia                 "

....   :a) a kOzszolgaitatasi k6telezettsegek tartalma es id6tartama;

b) a vallalkozas megnevezese es adott esetben az erintett terOlet;
c) a tamogatast nyOjt6 altal a vallalkozasnak adott kizar61agos vagy kOl6nleges jogok jellege;
d) az ellentetelezesi mechanizmus ieirasa es az ellentetelez6s kiszamit,Csanak, ellen6rz6senek
es fel01vizsgalatanak parameterei;
e) a tOlkompenz,:-=fici6 elkerOlescre es visszafizettetescre hozott intezkedesek.

A v&llalkoz, s k6zszoig&ltat&s nyOjt&savai valo megbiz&s&nak id6tartama nem haladhatja meg a tiz evet.
Tiz 6vnel hosszabb megbizasi id6tartam eseten a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat csak akkor
aikalmazhato, ha a k6zszolg&ltat6 olyan jelent6s beruh&z&sra kenyszerOl, amelyet az altalanosan
elfogadott szamviteli elvekkel 6sszhangban hosszabb id6tartam alatt keli amortiz&lni.

Amennyiben a T&mogatott a k6zszolgaltatas k6ren belOi es kivOi is vegez tevekenysegeket, akkor a
2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkenek (9) bekezdese ertelmeben a kOzszolgaltatas kOltsegeit es
beveteleit a t6bbi szolgaltat,Cset61 elkQl6nitve kell kimutatnia beis6 szami&iban, a k61tsegek es bevetelek
eikQl6nitesenek parametereivel egyQtt. A kOzszolgaltatason kivQI es6 tevekenysegek k61tsegei
magukban foglalj fik az 6sszes kOzvetlen kOltseget, a kOzOs kOltsegek aranyos reszet es a megfelel6
t6kemegterQlest. E kOltsegekre nem adhato ellentetelezes. A Tamogatott a tamogatasr61 olyan
elkiJlOnitett elsza.molast kOteles vezetni, amelyb61 a 2012/21/EU bizotts, gi hatarozat 5. cikkenek (2)-(4)
bekezdesben meghatarozott k6vetelmenyek ellen6rizhet6ek.

Ha a Tamogatott a 2012/21/EU bizottsagi hat&rozat 5. cikkenek megfelel6en meghatcfirozott 6sszeget
meghalad6 tamogatasban reszesQl, a kedvezmenyezettnek a tQlkompenzaci6t vissza kell, fizetnie.
Amennyiben a tOlkompenzaci6 6sszege nem haladja meg az  fitlagos eves ellentetelezes 6sszegenek
10 %-at, a t01kompenzaci6 atvihet6 a kOvetkez6 id6szakra es levonhat6 az arra az id6szakra fizetend6
t&mogat&s 6sszegeb61.

KuitQr#.t  s kultur&lis 6rSks q me#6rzes t el6mozdit6 t&moqat&s

A kultOrat es a kulturalis OrOkseg meg6rzeset el6mozdit6 t&mogatasra vonatkozo reszletes szabalyokat
a Szerz6des 107. es 108. cikke alkalmazasaban bizonyos t,Cmogatasi kateg6riaknak a beis6piaccal
6sszeegyeztethet6nek nyilvanit fisar61 (altalanos csoportmentessegi rendelet) sz616 651/2014/EU
bizottsagi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete es i11. fejezetenek 53. cikke, a 2021-2027

programoz fisi id6szakra rendelt forr,Csok feihasznalas fira vonatkoz6 unios versenyjogi ertelemben vett
allami t&mogat&si szabalyokr61 sz616 Korm. rendelet, valamint az europai uni6s versenyjogi ertelemben
vett allami ta.mogatasokkal kapcsolatos eljarasr61 es a region&lis t&mogatasi terkepr61 szol6 37/2011.
(111.22.) Korm. rendelet szab, lyozza.

A kultOrat es a kulturalis 6rOkseg meg6rzes t el6mozdit6 beruhazasi tamogataskent a kOvetkez6khOz
nyQjthat6

a) muze&lis intezmeny, ievelt&r, k6nyvt&r, m(Jv6szeti vagy kOzm vel6desi intezm ny -ide ertve a
kOzOssegi teret -, koncertterem,-filmszinhaz,

b) targyi kulturalis 6rOkseg., regeszeti lel6hely, emlekm J, t6rtenelmi emlekhely es epQlet, a kulturalis
6rOkseghez kapcsol6do termeszeti 6rOkseg, kuituralis vagy termeszeti 6rOksegge nyilvanitott OrOkseg,
c) a szellemi kulturalis 6r6kseg valamennyi formaja (pl. nepi hagyom&nyok, kezm(Jvesseg),
d) m(Jveszeti vagy kultur_&lis esemeny, el6adas, fesztival, kiallitas  .s hasonl6 kulturalis tevekenyseg,
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e) kuitur&lis es m(Jveszeti oktatasi tev6kenyseg, a kulturc: lis kifejeze, smodok sokfeles6ge vedeim6nek
es tamogatasanak jelent6s6g6t tudatosit6 oktat&si es t&rsadalmi ceiQ figyelemfelhiv6 programok,
ide6rtve az Qj technol6giak alkalmazas&t is ezen celokra,
f) zenei es irodalmi alkot&sok irasa, szerkesztese, gy&rt&sa, terjesztese, digitalizal&sa, kiad&sa es
forditasa.

A beruhaz si tamr ,at  eset&n 3z immateri&!is iavak  s a :targyi eszk6zOk .k6vetke76 k61ts qei
......  ..,     "  .:- , , .:  .       .  .....     ....  :,    : .       -,    •      ,...    "   .  ......... ...   .    .   .  ......

a) az infrastruktOra epitesenek, korszerLisit6senek, b6vitescnek, megvasarl,Csanak, meg6rzesenek es
fejlesztesenek k61tsege, ha az infrastruktOra id6beli vagy terbeli kapaCit Ssat evente legalabb 80%-ban
kulturalis celra hasznalj,Ck,
b) a kulturalis 6rOkseg megszerzesenek kOltsege (pl. a iizingdij, a kapcsol6d6 illetekek vagy a kulturalis
6r6kseg athelyezesenek k61tsege),
c)  a targyi  es  szellemi kulturalis  0r0kseg  vedelmenek,  meg6rzesenek,  Ojja6pitesenek  es
helyreallitasanak k61tscge (pl. a megfelel6 k6rOlmenyek k6zOtt t6rten6 tarolas k61tsege, a specialis
eszkOzOk, anyagok hasznalatab61 fakado tObbletk61tseg, valamint a dokumentacios, kutatasi,
digitalizal Ssi es publikaci6s k61tseg),
d) a kOz6nseg kulturalis 6r6kseghez val6 hozzaferesenek javitasat szolgai6 intezkedesek k01tscge (pi.
a digitalizalassal ¢s egyeb Oj technol6giakkal, a specialis szeksegletLi szemelyek hozzaferesi
iehet6segeinek javitasavai kapcsolatos, valamint a prezentaciok, programok es iatogat6k tekinteteben
a kulturcSlis sokszinLiseg el6segitesevel kapcsolatos kOltseg),
e) a kulturalis projektek es tevekenysegek, egyOttm ikOdesi es csereprogramok, valamint 6szt6ndijak
kOltsege (p!. a kivalasztasi eljarassal kapcsolatos marketing  s a projekt eredmenyekent k6zvetlenOl
felmerOl6 kOlts g)

szamoihat6 el.

.Csek lv 6sszeg5 t&mogat&s"
A csekely 6sszegLi tamogatasra vonatkozo reszletes szabalyokat az Eur6pai uni6s mLikOdeser61 szol6
szerz6des 107. es 108. cikkenek a csekely 6sszegLi (de minimis) t&mogatasokra valo alkalmazasar61
sz616, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsagi rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2021
2027 programoz Ssi id6szakra rendelt forrcSsok feihaszncSlasara vonatkoz6 uni6s versenyjogi ertelemben
vett &llami tamogatb, si szabalyokr61 sz616 Korm. rendelet, valamint az europai unios versenyjogi
ertelemben vett allami t&mogatasokkai kapcsolatos eljarasr61 es a regionalis tamogatasi terkepr61 sz616
37/2011. (!11.22.) Korm. rendelet szabalyozza.

Az egy es ugyanazon vallalkoz&snak min6sQI6 vallalkozasok reszere az 1407/2013/EU bizottsagi
rendelet hatalya ala tartozo, Magyarorszagon az adott evben valamint az azt megel6z6 ket penzQgyi
evben odaitelt csekely 6sszeg  tamogatas (ezen alcim vonatkozas&ban a tov&bbiakban tamogata's)
brutto tamogatastartalma nem haladhatja meg a 200 000 eur6nak, k6zOti kereskedelmi arufuvarozast
ellenszolgaltatas fejeben vegz6, egy es ugyanazon vallalkozasnak min6sQI6 vailalkozasok eseten a 100
000 eurdnak megfelel6 forintOsszeget, figyelembe veve az 1407/2013/EU bizotts,Cgi rendelet 3. cikk (8)
es (9) bekezdeset.
A tamogatas a csekely 6sszegLi kOzszolgcSItatasi tamogatassai a 360/2012/EU bizottsagi rendeletben
meghatarozott fels6 hatarig halmozhat6. A t, mogatas m&s csekely 6sszegLi tamogatasokrol sz616
rendeleteknek megfelel6en nyQjtott csekely 6sszeg(J tamogatassal a fent meghatarozott fels6 hatcSrig
halmozhat6.

A csek6ly 6sszegQ t flmogatas, amennyiben azonosithato eiszamolhat6 kOltsegekkei nem rendelkezik,
barmely egyeb, azonosithat6 elszamolhat6 k61tsegekkei rendelkez6 allami tamogatassal halmozhato.
A tamogatas nem halmozhato azonos elszamoihato kOltsegek vagy azonos kockazatfinanszirozasi celQ
intezkedes vonatkozascSban nyQjtott allami tamogatassal, ha az igy haimozott 6sszeg meghaladna a
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csoportmentessegi rendeletekben vagy az Eur6pai Bizotts,Cg j6vahagy6 hat,Crozataban meghatarozott
legmagasabb tamogatasi intenzitast vagy 6sszeget.
A kedvezmenyezettnek az 1407120!3/EU bizottsagi rendelet 5. cikk (1) bekezdese figyelembev6televel
- az ott meghatarozott feitetelek teljesit6senek megallapitasara aikalmas m6don - nyilatkoznia kell a
resz6re a t&mogat&s odaitei6s6nek ev6ben es az azt megei6z6 ket penzQgyi evben nyQjtott csekely
6sszegLi tamogatasok tamogatastartalmar61.

°    .  . ..,    ..  ....  .-4,   .      .

H#i._  infrastruktQra fejleszt s hez ny._ tott beruh&z, si t&moqatb, s:                      '

A helyi infrastruktOra fejleszt6sehez nyOjtott beruh&zasi t&mogat&sra vonatkoz6 reszletes szab,Clyokat
a Szerz6des 107. es 108. cikke aikalmaz&s&ban bizonyos tamogatasi kategoriaknak a bels6piaccal
6sszeegyeztethet6nek nyilv&nit&s&r61 (&ltalanos csoportmentessegi rendelet) sz616 651/2014/EU
bizotts&gi rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-Ii. fejezete es !!!. fejezetenek 56. cikke,a 2021-2027

programozasi id6szakra rendelt forr&sok feihaszn&i&s&ra vonatkoz6 unios versenyjogi ertelemben vett
&ilami t&mogat&si szabalyokr61 sz616 Korm. rendelet, valamint az eur6pai unios versenyjogi ertelemben
vett &ilami t&mogat&sokkal kapcsolatos eij&r&sr61 es a region&lis t&mogat&si terk6pr61 sz616 37/2011.
(!11.22.) Korm. rendelet szab&lyozza.

Helyi infrastruktOra fejlesztes6hez nyOjtott beruh&z, si t&mogatas helyi infrastruktOra 6pites6hez,
b6vit6sehez vagy korszer sit6s6hez nyOjthat6, ha ezen infrastrukt0ra helyi szinten hozz&j&rui az Ozleti
es a fogyasztoi kOrnyezet korszerSsit6s6hez es ipari bazisok fejlesztes6hez.
A  t&mogat&s  ny0jt&sanak  feltetele,  hogy  a  megval6sul6  infrastruktOr&t  nyilt,  &tl&that6  es
megkelOnb6ztetes-mentes alapon kell a felhaszn&16k rendelkezes6re bocs&tani. Az infrastruktOra
hasznalat&ert felsz&mitott vagy elad&sa soran meghat&rozott &rnak szok,Csos piaci &rnak kell iennie.
Az infrastruktOra mOk6dteteset koncesszibba adni vagy azzal harmadik felet megbizni csak nyilt,
&tlathat6 es megkel6nbOztetes-mentes m6don, a vonatkoz6 jogszab&lyok betart&s&val lehet.

TOVAB-BI INFORMACIOK

T&jekoztatjuk, hogy a t&mogatasi kerelmek eibir&l&s&hoz felhaszn&ljuk az Onr61 a k6zhiteles
adatbazisokban elerhet6 adatokat.

10.1. Milyen adatkezelesi kOtelezetts gek vannak?

Az &ltal&nos adatvedelmi rendelet (GDPR) el6ir&saib61 fakad6 kOtelezettsegek

A tamogatasi kerelem benyOjt&s&nak ceija, hogy On - sikeres elbir&l&s es t&mogat&si dOntes eseten 

a tervezett projekt megval6sitas&ra  t&mogat&si  szerz6dest kOssOn.  A  t,Cmogatasi  k relem
feidoigoz&s&hoz szOkseges, hogy kezeljQk azokat a szemelyes adatokat, amelyeket On a t&mogat&si
kerelemben es annak mellekleteiben tQntetett fel. Az adatokat a https://www.palyazat.gov.hu honlapon
elerhet6 Adatvedeimi nyilatkozatban szerepl6 adatkezelesi celok szerint kezeljOk.19

On felel6s azert, hogy- az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatvedelmi rendelet) el6irasainak
megfelel6en - a tamogat&si kerelemben es annak mell6kleteiben feltQntetett tov&bbi erintettek (On es
az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak neveben es erdekeben eljar6 mas szemelyek)
szem lyes adatainak a kezelese es a fejlesztespolitikai intezmenyrendszer szb, m&ra tOrten6
rendelkezesre bocs&tasa megfelel6 jogalappal es az erintettek megfelel6 t&jekoztat&s&t kOvet6en
t6rtenik. Az adatkezeles jogalapjat jogszab,Clyi felhatalmazas, az erintettre vonatkoz6 szerz6deses
kOtelezettseg, vagy az erintett el6zetes, egyertelmd, megfelei6 tajekoztat&son alapul6, 6nkentes es
hatarozott hozz&j rul&sa kepezheti, amelyben felreerthetetlen hozz&jarulas&t adja a r& vonatkozo

e Az adatkezeles jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezd s b)pontja.
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szemelyes adatok meghatarozott celb61 es kOrben tOrten6 kezeles6hez. Az erintettekt61 szemelyes
adatai kezeles6hez altalanos jelleggel hozzajarulas nem kerhet6.

Felhivjuk a figyelmet, hogy. h ,  helyszini szemlere ker01 sor, akkor ennek kereteben azt is
megvizsgalhatjuk, hogy a fentieket megfelel6en dokument,Clta.k-e. Ha az adatkezeles jogszerLiseg6vel
kapcsolatban a dOnt6s-el6keszit6si folyamat barmely szakaszaban kets6g mer01 fel, akkor ennek
vizsgalatahoz a relevans dokumentumokat be kell nyujtania.

A Felh[v ,s eUv&iaszthatatlan r sze az  Jtal .nos Utmutat6 a 2021-20207-es pr0gramoz si
id6szakban meghirdetett felhiv, sokhoz c. dokumentum  s az Elsz&mol .si 0tmutat6, amelynek
hat&iyos ve i6ja rnegtaU lhat6 a www.patyazat._gov.hu honlapon°

Az A, ltal&nos 0tmutato a 2021-20207-es programoz&si id6szakban meghirdetett felhivasokhoz es az
Elszamolasi 0tmutato az alabbiakr61 ny0jt tajekoztatast

Jta , nos 0tmutat6 a 2021.-20207--es programoz, si id6szakban meghirdetett fe h[v sokhoz

1.  Az 0tmutato c¢ija, hata.lya

2. Kiz,Cr6 okok listaja

3.  A tamogatasi kerelmek benyOjtasanak Cs eibir,Clasanak m6dja

4.  Tajckoztatas kifogas benyOjtasanak iehet6seger61

5.  Tajckoztat6 tamogat6i okirat kibocs,Ctasar61 vagy a t,Cmogatasi szerz6des megk6tes r61

6.  A biztositcknyOjt fisi k0telezettsegre vonatkoz6 t,:fijekoztat6

7.  A fejlesztessel erintett ingatlanra vonatkoz6 feltetelek

8.  Tajekoztatas a projektek megval6sit,Csar61, finansziroz fisar61, es el6rehaladasanak k0veteser61

9.  A k6zbeszerzesi kOtelezettsegre vonatkoz6 tajekoztat6

10. Tajekoztatasra es nyilvanossagra vonatkoz6 kOtelezettsegek

1 I. A horizontalis (k6rnyezetvedelmi, eselyegyeni6segi es a n6k es ferfiak egyeni6seget biztosit6)

k0vetelmenyek

12. A felhivassal, a projektkivalaszt fisi eljarassai es a projektmegval6sitassal kapcsolatos

legfontosabb jogszabalyok

E sz, mol, s[ 0tmutat6

I.   Nemzeti Szabalyozas az Elszamolhato K01tsegekr61
!!.   A kifizetesi kerelemben benyL jtand6, elszamolhat6 k6itsegek val6disagat igazoio, valamint a

szakmai beszamolot aDfitamaszt6 dokumentumok- ,,Matrix"

I!!.   A kifizetesi kerelemben beny0jtand6 alatamaszt6 dokumentumok hitelesiteset szolgalo
ellen6rzes szempontjai

P,Clyazati b, ltalanos forgalmi ad6r61 sz616 L tmutat6iV.

K d k, bogy a t mogat ,si k relmet az  tmutat6k figye embev te ve  k szitse e!!

11.   0GYFC:LSZOLGALATOK ELERHETOSE GE
.,

Ha  tovabbi  informaciokra  van  sziJksege,  forduljon  bizalommal  a  Szechenyi Terv  Plusz
iJgyfelszoig&lathoz a 06/1 896-0000 normal dijazasO telefonsz,:fimon, ahoi hetf6t61 csiJt6rtOkig 830
16:00 ora kOz6tt, penteken 8:30-14:00 6ra k6z6tt fogadjak hivasat.
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KerjQk, k6vesse figyelemmel a felhiv&ssal kapcsolatos k6zlem6nyeket a  ov.hu oldalon, ahol
a Szechenyi Terv Plusz Ogyfeiszoig&iat elektronikus elerhet6s6geit is megtal&lhatja!

CSATOLANDO MELLC:KLETEK LISTAJA

12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a tamogatb.si kerelemhez?
•  :  •                          ,,          ,  .....  .  ......
(etjui, , csatoij,.  a ;-tcieletnnez  : z alabblakat:

I.. Az erintett ingatlanok tuHajdonviszonyainak igazo!&s&r6! sz616 okiratokat az. {4JF-ben lefrtaknak
megfelei6en

2o  Nyilatkozat a 2.3 pont 3) funkci6k igazolasara, relev,:Sns esetben a funkci6valtasra, 2.3. pont 3)

2., 39), 40), 48), 55) alpontjaira, valamint a 2.4 pont valamennyi relevans alpontjara
vonatkozoan

3.  Projekt Terv es a ,,KOtelez6en csatoland6" mellekleteinek (I.-Vi.) benyOjt&sa a felhivas 2.3. 16)
ban leirtak aiapj,Cn tOrtenik. Amennyiben csak a feihivas szerinti 2.1.1.7. tev6kenysegre

nyOjtanak be tamogatasi k¢relmet, dgy ezek benyOjtasa nem relevans.
Amennyiben csak a felhivas szerinti 2.1.1. 8. vagy a 2.1.1. 9. tevekenys6gre nydjtanak be

tamogatasi kerelmet, Qgy a Projekt Terv relevans r¢szei tOltend6k es csak a relevans
mell6kletek benyQjtand6k. Ez esetben nyilatkozatba keli foglaini, hogy mely mellekletek
benyQjtasa nem relevans a projekttel kapcsolatban;

4. EpOletenergetikai mellekletek (a 2.1.1.7. es 2.1.1.9. tev6kenysegek eseten hem relevans):

a) Energetikai melleklet (a megadott Excel sabion alapj Sn), amely tartalmazza a Szakert6i
nyilatkozatot, a Kivitelez6i nyilatkozatot (2. m6rf61dk6nel sziJkseges benyOjtani), a
napelem es/vagy h6szivattyO betervez@se eseten a Tervez6i nyilatkozatot, tovabba a
zaro beszgtmol6 (ZB) nyilatkozatot (2. m6rfOldk6nel sziJks¢ges benydjtani), melyet a
beruhazas megval6sitasat k6vet6en, a zaro beszamolohoz szQkseges csatolni. A

mellekletben  szerepi6  nyilatkozatokat  nyomtatvany,  tovabba  alairt,  szkenneit,
kereshet6, elektronikus (pdf) formatumban is csatoini szQkseges;

b) Az ¢pOlet beruhazas megvai6sitasat megel6z6 (kiindul6) allapot&ra vonatkozo, tanQsit6
program hasznalataval keszitett- a 176/2008. (Vl.30.) Korm. rendelet szerinti 

hitelesitett energetikai tanQsitvany a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti szamitassal,
mely a CO2 kibocscStasi ertekeket tartalmazza;

c) Az energiahatekonysagi fejlesztesek hatasara bek6vetkez6 (k6ztes) ,:511apotot, valamint
a beruhazas megvai6sitasat k0vet6 (tervezett) allapotot rOgzit6, tanOsit6 program
hasznalataval keszitett, a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti szamitas, mely a CO2
kibocsat&si ertekeket tartaimazza;

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti szamitasok keszithet6ek egyszerLisitett vagy reszletes
modszerrel, azonban a megel6z6 (kiindul6), az energiahatekonysagi fejlesztesek hatasara
bek6vetkez6 (k0ztes) es a tervezett ,:5,11apot kizar61ag azonos szamitcSsi m6dszer/tanQsit6
szoftver alapjan kerOlhet meghatarozasra.

5.  ,,Nyilatkozatok" mellekletek benyOjtasa.

6. Ha a projekt beruhazasi kOltsege tartalmaz nem elszamoihat6 k61tsegeket is, 0gy a projekthez
kapcsol6d6 Oner6 rendelkezesre all&s&t a tamogatasi k relem benyOjt6j&nak a tamogatasi
kerelem benyQjtb, sakor nyilatkozattal szQkseges igazolnia (amennyiben relevans).

7.  Konz0rciumi megallapodas tamogatasban reszesitett projekt megval6sitasara (amennyiben
relevans)

Felhivjuk figyelmet, hogy a fent felsorolt mellekleteket a tamogat&si kerelem elkeszitesekor kell csatolni!
A tamogatast ig nyl6 adatait tartalmaz6 Nyilatkozat c. dokumentum peldanyat pedig a tamogatasi
kerelem veglegesitese es lezarasa utan az elektronikus kitOlt6 program fogja generalni, igy az a
csatolando mellekletek k6zOtt nem kerQIt felsorolasra. A Nyilatkozat alairasat es elkQIdeset, tovabba
tamogatasi kerelmek benyQjtasanak es elbiralcSsanak folyamatat az ,,AOF 21-27" 3. pontja tartalmazza.
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A Projekt Terv VII.-XIV. SzamO mellekleteit iegkes6bb az els6 merfOldk6 id6pontj&ig szOks@ges
benyQjtani.

12.2. Milyen dokumentumokat keli csatolni a tfimogatfisi szerz6deshez?

Felhivjuk figyelmet, hogy a felsorolt mellekleteket a t Smogat&si szerz6des megkOtese soran csatoini
szqkseges  ....

1. -A kedvezmenyezett neveben alair6 szemely vagy szemelyek - a k61tsegvetesi szerv, a helyi
--6nkoimanyzat, a kisebbs6gi 6nkorm&nyzat, az egyhazi jogi szem61y, a fels6oktatasi int6zrneny,

a k6zalapitvany es az &llam kizarolagos tulajdonaban iev6 gazdas Sgi tarsasag kivetel6vel 

penzOgyi int6zmeny altai igazolt, Bgyved altal eilenjegyzett vagy k6zjegyz6 altal hitelesitett alairas
mintajat,

2.  a kedvezm@nyezett - a kOltsegvet6si szerv, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetisegi 6nkormanyzat,
az egyhazi jogi szemely, a fels6oktatcSsi int6zmeny, a kOzalapitvcSny es az ailam kizar61agos
tulajdonaban lev6 gazdasagi t,Crsasg, g kivetei6vel - alapito (ietesit6) okiratat vagy jogszabalyban
meghatarozott nyilvantartasba vetelet igazolo okiratat,

3.  A Konzorciumi megallapodast a tamogatasban reszesitett projekt megval6sitasara (amennyiben
relevans).

12,3. Milyen dokumentumokat kell csatolni az els6 kifizetesi kerelemhez?

Minden olyan dokurnentum, mely a tamogatasi kerelem benyQjt,Cs,Ct61 a tamogatasi szerz6des
megkOteseig nem k erQI benyQjtasra @s a Korm. rendelet az 1. kifizetesi igenyles benyQjtasaig el6irja.

13. A FELHiVAS SZAKMAI MELLI KLETEI

13,1, A felhivas indokoitsaga es az OP-hoz vat6 illeszked@se

A TerQiet- es TelepiJlesfejlesztesi Operativ Program Plusz (TOP Plusz) strategiai celia az alacsony
szendioxid-kibocsatasL  gazdasagra val6 atteres 6szt6nzese, csatlakozva a globalis er6fesziteseklqez.
B#,r a klimavaltozas alapvet6 okainak nagy resze a varosias tersegekben 6sszpontosul, a szendioxid
kibocsatas cs6kkentes @s az er6forra.s-hatekonysag megvai6sitasa valamennyi telepQiesen kihivast
jelent, igy a varos-videk egyQttm ik6des is nagy szerepet kaphat a celkitLizesek megval6sit&saban.

MagyarorszAgon az eghajlatv&ltoz&s kapcs&n a f6 strategiai keretet a nemzeti katasztr6fakock&zat
ertekeleser61 sz616 jelentes es a masodik Nemzeti I ghajlatvaltozasi Strategia (N¢:S-2) biztositj,Ck. Az Qj
Nemzeti Energiastrategia es a NEKT legfontosabb c@lkit( zese az energiaszuverenitas es az
energiabiztonsag meger6sit se. A felhivas eredmenyekent rendelkezesre all6 beavatkozasok
elengedhetetlenek ahhoz, hogy Magyarorszag 0HG kibocsatasa legalabb 40%-kal csOkkenjen 2030-ig
1990-hez kepest, azaz a kibocsat Ss 2030-ban nem haladja meg az 56,19 miilio t CO2-egyenerteket,
tovabba, h ogy 2030-ra a brutt6 vegs6 energiafogyasztasban elerhet6 legyen a legalabb 21%-os
megQjul6 energiaforras reszarany.

A beavatkozasok elengedhetetlenek a 2012/27/EU ircSnyeiv szerinti energiahatekonysagi iiletve a
2009/28/EK iranyelv szerinti megQjul6 energia reszaranyra vonatkoz6 kOtelezettsegek tagallami
teljesitesehez. Az intezkedes atfog6 celja a feihivasban meghatarozott 6nkormanyzati intezmenyek
hatekonyabb energiahasznalatanak, racion lisabb energiagazd&ikodasanak el6segitese, amelyen belQI
alcelkent jelenik meg:

TObbseg-i 6nkorm&nyzati eslvagy TObbsegi6nkorm,Cnyzati tulajdonO gazdas&gi t&rsas&gok
tulajdonaban lev6 epOletek, illetve infrastrukturalis ietesitmenyek energiahatekonysagot celzo
felQjit&sa es fejlesztese, amennyiben az egyes beruh&zAsok a fosszilis energiahordoz6kb61
sz&rmaz6 0veghazhat&st3 g, zok (0HG) kibocsatb, s&nak cs6kkenteset szolgalj,Ck;
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a hazai megOjul6 energiaforr&sok fokozottabb haszn&iata, mivel az elmarad az EU &tlagt61,
ugyanakkor Magyarorszag ilyen jelleg i potenci&ija tObb terOleten is kimagasl6. Ezert towfibbi
c61 a projektek keretein belQ! a megOjul6 energiaforr&sok elerhet6bb6 tetele, haszn&latanak
6szt0nzese, nepszerLJsit6se.

A feihiv&s hozz fija.rul a Duna Regi6 Strategia feli6pes6nek megvai6sul&sa.hoz:
-   1. piller, KK2, 1. fellepes: A tiszta biomassza, napenergia, f61dh6energia, vizenergia es

zele;iergia fe lntar hat0 feiliasznaias&i'iaK tovabbiiehei.O eg nek vizsgaia a,  logy ezzei

er6sitsQk az energia-f0ggetlenseget es tamogassuk a t6bbc61Q hatarokon #,tny0!6 megQju!6
energiafelhasznalasi projekteket.

-   1. piller, KK2, 2. fellep6s: Az energiahatekonysag es a megQjul6 energia ep01etekben es fL t¢si
rendszerekben val6 felhasznalasnak 6szt6nzese, beleertve a tavfLitest es a hL t6si es kombinalt
h it6si es energiatermei6 letesitm6nyeket.
1. piller, KK2, 4. fellep6s: Az energiahatekonysag es kOltseghat6konys,Cg javitasa es az
innovativ alacsony szen-dioxid kibocsatasO techno169iak tamogatasa, beleertve az intelligens
megoldasokat, mindekOzben szem ei6tt tartva a technologia semlegesseg elvet.

-   2. piller, KK6, 9. fellepes Intezkedesek foganatositasa a iegszennyezettseg fokozatos

cs0kkentese erdekeben, a minim,Clisan megval6sitand6 cel a Leveg6minSsegi iranyelvben
el6irt szennyez6 anyag hatarertekeknek vaio megfeleles.

13.2. A feihiva.shoz kapcsoi6d6 jogszabalyok

T6rv nyek, rende etek

A kapcsoi6d6 jogszab&lyok list,Cj,Ct a feihivas 6. szamO melleklete tartalmazza.

13.3. Tov,Cbbi meilekletek

A_J TerQletspecifikus mell kletek:

1.  Bacs-Kiskun megye (TKR standard eijarasrend)
2.  Baranya megye (TKR standard eljar&srend), Baranya megye (TKR kiemelt eljar,Csrend)
3.  Bekes megye (TKR standard eljar&srend), Bekes megye (TKR kiemelt eljar&srend)
4.  Borsod-AbaOj-Zemplen megye (TKR standard eljar&srend), Borsod-AbaOj-Zemplen

megye (TKR kiemelt eijarasrend)
5.  Csongrad-Csan&d megye (TKR standard eljar&srend), Csongr&d-Csanad megye (TKR

kiemelt eijarasrend)
6.  Fejer megye (TKR standard elj&r&srend),
7.  Gy6r-Moson-Sopron megye (TKR standard eljarasrend),
8.  Hajdu-Bihar megye (TKR standard eljar fisrend),
9.  Heves megye (TKR standard eljar&srend),
10 J&sz-Nagykun-Szolnok megye (TKR standard elj&r&srend),
11 Kom firom-Esztergom megye (TKR standard eljar fisrend),
12 N6gr&d megye (TKR standard elj,Cr&srend),
13 Pest megye (TKR standard elj&r&srend),
14 Somogy megye (TKR standard elj,Crasrend),
15 Szabolcs-Szatm&r-Bereg megye (TKR standard elj&r&srend), Szabolcs-Szatm&r-Bereg

megye (TKR kiemelt elj&rasrend)
i6. Vas megye (TKR standard elj&r&srend),
17. Veszprem megye (TKR standard elj&r&srend),
18. Zala megye (TKR standard elj&r,Csrend),
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Szakmai meUi kletek:

1.  Projekt Terv etmutat6 es mellekletei
2.  Energetikai melleklet, es annak f6bb rlyilatkozatai

a) SzakertSi nyilatkozat
b) Kivitelez6i nyilatkozat
c) Tervez6i nyilatkozat
d,) Zar6 besz fimo!6 nyilatkozat (ZB)            .  :

"      ,, r'   ,'r.. p,.,i',- l- ,: " :,-,,  . |! r,b"!r ,i -  ,                - "

a) Fenntart6i/Uzemeltet6i/Vagyongazdalkodoi hozzaj-6rulas es igazolas
"  b) A berUhaz&ssal  rintett Jngatianra vonatkoZ6 6nkormanyzati nyilatkozat
4.  Akad,Clymentesitessel kapcsolatos elvarasok
5.  0sszesitSk
6.  Jogszabalyok iistaja 6s fogalomjegyzek
7. Segedlet a kOzszolgaltatasok egyenl6 esely(J hozzaf6res6nek megteremt6sehez
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Fiilde k PlVlHiv

Felad6:
K ldve:
Cirnzett:
T rgy:
Mell kletek:

F lde k PMHiv <foideak@foldeak.hu>
2021. december 23. 13:08
"nfI o@bbtnkft.hu
Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Projektmenedzs i feladatok elv gz s re
Aj  nlatk r s-p r ektmenedzseri feladatok.pdf

Fontoss g:      SOrg6s

B k s-Bihar Yelep i sfejleszt si Nonprofit K .
5700 Gyula
!t ke sgt. 2.

Tisztett Beleznai R6bert Or!

Mell kelten megkOId6m aj nlatk r sOnket a TOP PLL!SZ 2.:L&=2&" Onkorrn nyzati  pliletek ener!letikai
korszer lsft se" cfm5 p lv zati kateg6ri ban projektmenedzsment tev kenvsd8 beszerz s re.

/ raj nlat t legyen szfves a megadott hat rid6ig, vagyis 2022. janu r 03. h tfSl napj ig legyen szfves
rnegk01deni ernailben a foldeak@foldeak.hu ernail cfrnre  s postal 0ton a F lde k K zs gi Onkorrn nyzat 5922
FSlde k, Szent L szl6 t r  . cfrnre.

K rj k, bogy az a jdnlattdteihez a mell keit felolvas61apot kaszn lja!

Kelt" F61de k, 2021. december 23.

Tisztetettei:
Hajnal G bor sk.
polg rmester
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F |de k PMHiv

Fe|adb:

K ldve:
Cimze :
T6rgy:
Mell kletek:

F6fde k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2021. december 23.13:05
'febtega@gmail.com'

Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Projektmenedzsefi feladatok elv gz s re
Aj  nlatk r s-projektmenedzseri feladatok.pdf      : 

Fontoss g: SOrg6s

Febtega Kf o
6500 Baja
Attila utca 11,

Tisztelt M trai AngOla Asszony!

Melldkeiten megkQld6m aj nlatk r senket a TOP PLUSZ 2.: .:k-2:1" Onkorrn nyzati  p Jletek energetikai
korszer6sitdse" cim5 pdly zati kateg6ri ban projektmenedzsment tevdkenysdg beszerzdsdre.

i raj n!at t legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 20 , ianu&r 03, h tfS}, napj ig iegyen szives
rnegkQideni emailben a foldeak@foldeak.hu ernail c rnre  s postai Oton a F lde k K zs gi  nkorrn nyzat 6922
FSIde k, Szent L szt6 t r Io c[mre.

K rjak, ho  az aj alatt telhez a mell kelt felolvas61apot basza lja!

Kelt: F6lde k, 202:1. december 23.

Tisztelettel:
Hajna/G bor sk.
poig rmester



-:                                   -.

:i     K{ildve:
.     Cimze :

. •     T rgy:

f      Me|| kletek:

}     Fontossgg:

.€

Tisztett Rostfis Tibor Or!

i

.d

v

Kelt: FOlde k, 2021 december 23

FSIde k PMHiv ,.

F ldeak PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2021. december 23.13:02
' rotas.tibo r@sztu.hu'

Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Projektmenedzseri  - feiadatok etv gz s re
Aj nlatk r s-projektmenedzseri feladatok.pdf

SOrg6s

Sz kkutasi Te{ep 6s zerne tet si Nonprofit Kft.
6821 Sz6kkutas
B ke utca 2,

Mell6ketten megkiJld6m aj nlatk6r6siJnket a TOP _PLUSZ 2.:&o::[-2&"  nkorm nyzat   p etek enerset kai
korszer[Jsit se" cim[J p ly zati kateB6ri ban projektmenedzsment tev kenys 8 beszerz s re.

/ raj nlat t lesyen sz{ves a mesadott hat rid6is, vagyis 2022,  anu r 03. h ,tfS.) napj ig leByen szNes
rnegk(Jldeni ernailben a foldeak@foldeak.hu email c[rnre ds postai dton a FSide k K zs gi Onkorrn nyzat 6922
FSIde k, Szent L szl6 t r :1. c{rnre.

K6rj0k, hogy az aj nlatt6telhez a meil6ke t fe olvas6 apot haszn jal

Tisztelettel"
Hajnal G bor sko
polg rmester

1 .:, ..



...................................................................................................................................................

AJANLATKI RI S

Alulirott, Hajnal Gfibor, F61defik k6zsSg polgfirmestere, a .Onkormfinyzati  pfiletek
energetikai korszerfisit se" cimfi 5s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 kddszNnfi felhiv s keretSben
benydjtott p ilyfizathoz kapcsol6d6 projektmenedzseri feladatok elhit s ira a Fiildefik
belteriilet 854 hrsz Matt l v5- kivett kultfrhfiz- megnevez sfi  piiletre (6922 Fiilde k,
Szent L iszl6 t r 16.) vonatkoz6an  irajfinlatot k rek az al bbiakban r szletezettek szerint:

Io AJ ,NLATKERO NEVE, ELERHETOSEGE:
,o

Ndv: F61de k K6zsSgi Onkormfinyzat
Cim: 6922 F61defik, Szent Lfiszl6 tSr 1.
Telefon: +36 62 524 092
E-mail: foldeak@foldeak,hu

A BESZERZES T. RGYA  ILLETOLEG M ENN S] GE

A beszerz s tfir a:
Projektmenedzseri tev6kenys g ellittfisa a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 kddszfim6,
,,Onkormdnyzati dpaletek energetikai korszergs[tdse" t gyfl felhivfis keret ben.
A pfilyfizat be nyfijtfisfihoz kapcsoldd(i projektmenedzseri feladatok ellfit isa a
FSlde ik belterfilet 854 hrsz alatt l vii -kivett kultfirhfiz ° megnevez sfi  piiletre
(6922 F ldefik, Szent Lfiszl6 t r 16.) az aNbbiak szerint az al ibbiak szerint:

a) a projektmenedzsment szervezet felfillitfisa  s folyamatos mfiktidtet se, vezet se,

b)  a Tfimogat6 ds a Ki3zremfik6d6 szervezet int zm nyrendszer@el val6 folyamatos
kapcsolattartfis,

c)  A tfimogat i  szerz6d s  (tov ibbiakba a"  TSZ) megk6t s ben  val6  szakmai
k6zremfik6d s. Ezen beltil a TSZ mell@leteinek el6k szit se, elk szit se, ellen6rz se,
EPTK fe!filetre tOrt n6 feltNt se. A TSZ ki3t shez szfiks ges felt telek teljesit s ben raid
adminisztrativ k6zremfik6d s. Szfiksdg eset n adatok aktualizfilfisa. A TSZ k6t s folyamata
sorfin a k6zrem 6d6 szervezettel t6rt n6 kapcsolattartfis  s egytittmfik6d s.

d) a Tfimogatfisi Szerz6d sben szerepl6 feladatok megval6siNsa,

e)  a  projekt  folyamatos  operativ  koordinficidja,
kockfizatkezei s, min6s girfinyitfisi feladatok elv gz se,

vezet se,  dokumentfilfisa,

f)  a projekt fitemezds nek megfelel6 el6rehaladgsfinak biztosit sa, nyomon k6vet se, a
feladatok eredmdnyessdgdnek ellen6rz se,

g) operativ feladatok megval6sitfisa, jelent stdtel, dokumentfilfis,

h)  a projekt elektronikus  s nyomtatott adat-, dokumentficids- 5s irat nyilvfintamisi
(iktatfisi 5s nyilvfintartfisi) rendszerdnek mfik6dtetdse, v delm5nek 5s hozzfifdrhet6sSg5nek
biztositfisa,

i)  a szak5rt6k (pSnztigyi 5s mfiszaki)  s a projektmegval6sitfisba bevont egy b szerepl6k
koord infil  isa, irfin y itfisa,

I. oldal



j)   a projekt el6kdsz/t6s 6s a projektmegval6sfffis kapcshn lebonyolithsra ker 16
beszerz sek, kOzbeszerzfisek koordinfilfisa, egyfittmfik6dds a k6zbeszerzdsi elj irfisokat
lebonyolit6 kOzbeszerz si szak6rt6vel,

k)   a ktils6 v illalkozdkka! k6tend6 szerz6ddsek koordin icidja, k6zremfik6dds a projekt
keretdben kills6 vfillalkoz6kkal k6tend6 szerz6d sek el6k szit s ben, rnegk6t s ben, a
teljesffds szerz6d sszerfi megvaldsulfisfiban,

1)   folyamatos  kapcsolattartfis,  egyeztetdsek  szervez6se,  lebonyolit isa  a  k ils6
v illalkozdkkal, hatdsfigokkal, tfimogat6 6s egydb szervezetekkel.

m)   vfiltoz.fis bejelent6sek elk6szit6se, jdvfihagyatfisa,

n)  a Tfimogatfisi Szerz6d6s mddositfisfihoz sz s6ges feladatok ellfitfisa, a mddosff isokelk6szff6se, jdvfihagyatfisa,

o)  ktils6  s bels6 el.len6rzds lehet6sdg nek biztosftfisa,

P) egyattmfik6d s a m fiszaki ellen6rrel

q)  el61egigdnyl s 6sszefillJtfisa, benyfijtfisa

r)   a projektte! kapcsolatos p nziigyi feladatok elv gz se, fitemterv szerinti p nztigfi
teljesft se, az elszfimolfisok, elszfimol s bizonylatok, beszfimoldk  s az esetleges
hifinypdtl isaik 6sszefillftfisa, b enyfijtfisa, z 6 elszfimolfis  s esetleges hifinypdtlfisfinakOssze illitfisa, benyfijtfisa.

s) a p nztigyi dosszi  vezetdse,

t)   a projekttel kapcsolatosan felmer il6 b milyen probldma, k rd s, mddos tfisi ig ny
felmdrOse, kezeldse, megoldfisa, a felettes hat6sfigok  s a t hnogat6-k6zremfik d6 szervek
filtal a projekt sorfin megk vetelt feladatok teljes[t sdr61 val6 gondoskodfis.

III. A SZERZ6DI S MEGHATAROZASA
Megbizfisi szerz6dds

A SZERZ6DI S TELJESiTI SI NEK HATARIDEJE

A mindenkori hatfilyos tfimogatfisi szerz6d sben szerepl6 utols6 mdrf'dldk6 d ituma,
azzal a kit tellel, hogy a projekt tervezett fizikai befejezds t61 sz imitva 90 napon belti! a
zfir6 elszfirnolfis beny6jt isra keralt.

Vo
AZ AJANLATOK BIRALAT! SZEMPONTJA

A legalacsonyabb ajfinlati fir. Az elbirfilfis alapjfit a megadott brutt6 afiinlati 6sszegk@ezi.

2. olda!



AZ AJANLATT ;TELI HATARID6, AZ AJANLAT BENyI)JTASANAK CiME,
AZ AJANLATOK FELBONTAS NAK HELYE, IDE      :          "

Be6rkez6si hatfirid6: 21)22. jan u ir 03. (h6ff6)

Cim: FOldefik K6zs gi 0nkormfinyzat, 6922 F61defik, Szent Lfiszl6 t r 1.

Bontits' F61defik K6zsdgi t) ormfinyzat, 6922 FOldefik, Szent Lfiszl6 tdr 1.
2!)22. janmir 04. (kedd)

FORMAl         K )VETELM ;NYEK         A         BENYI)YrOT         AJANLATOKNAL
I(APCSOLATBAN:

- az ajfinlatot egy p ldfinyban zfirt bofit@ban, vagy e-mailen kell benyfijtani;
- a borit@on az alfibbiakat kell ef lttintetni:

® ajdnlattevSneve, szdkhelye

*  ,, Projektmenedzseri tevdkenysdg ell6tdsa a TOP PLUSZ 2. l. 1-21 kddszdm 
felh[vds keretdben. "   

* Azajdnlattdteli hatdrid6 lejSrtSig hem bonthatdfel/

° az e-mail t i           ,,Projektmenedzseri
tevdkenysdg elldtdsa a TOP PL USZ 2.1.1-21 k6dszdmg  felh#ds keretdben."

- K rjtik, hogy ajfinlatt telheza melldkelt feMvasdlapot haszn@a.

VII. AZ AJANLATKI RES MEGKULDI S£NEK NAPJA

Kelt: F61defik, 2021. december 23.

3. oldal           ,,:                 :



LAP

A finlatk6r6°
F61defik K6zs4gi Onkormimyzat
Cim: 6922 FOldefik, Szent Lfiszl6 t4r t.
Addszfim: 153 54642-2-06
T6rzsk6nyvi azonosit6 szfim (PIR): 354644

Aj nlattev6:
N4v:
Cim:
Telefon:
E-marl:
Ad6szfim:

Aj nlat tfirgya°

Projektmenedzseri ,ev6kenys g ellfitfisa a FNde ik belteriilet 854 hrsz alat, l v6
Idvet, kultfrhfiz   megnevez sfi  p letre (6922 FNdefik, Szent Lfiszl6 ,6r 16.)
vonatkozdan a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 kddszfimfi, ,Onkormfinyzafi  p letek
energetikai korszerfisit se" tfir fi NlhN is keret6beno

Ajfinlati fir:

TOP_PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz,'imO felhiv is projekt
menedzseri feladatok ellfitfisa a F61defik belteriilet
854 hrsz alatt 14v6- kivett kultfirhfiz- megnevez4sfi
4piiletre (6922 FOlde k, Szent Lfiszl6 t4r 16.)
vonatkoz6an az firaj latk r4sben meghatgrozott
szakmai tartalom szerint __J

Alulirott  ....................  , mint az aj inlattev6 c4gjegyz4sre jogosult k4pvisel6je az ajfinlattev6
k4pviselet4ben a fenti beszerz4si eljitrits sorim a kiir isban foglalt felt4teleket elfogadjmk. A
willalt kOtelezetts4geket teljesitjiik. Nem/ill fenn 6sszef4rhetetlens4g az Ajfinlatkgr6 4s az
Ajfinlattev6 c4gek k6z6tt. Ajfinlatunkat az , ltalfinos Otmutat6 a Felhivgtsokhoz clmfi
dokumentumbml 4s a projektre vonatkoz6 pfilyfizati felhivfisban foglalt el6irfisoknak
megfelel6en k4szitetttik el.

Az firajfinlatunk 4rv4nyess4ge a ki tllitfist61 szfimitott 90 nap

Kelt:  ..............  ,2022  ..................

c4gszerii al tiras

4. oldal



Felad6:
K iidve:
Cimzett:

Tzirgy:
Me|idkietek:

F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2022. janu&r 4.7:33
polgarmester68@gmail.com; R&k6czi Edit; refika@foldeak, hu;
munkaugy@foldeak.hu; penzugy2,foldeak@gmait com
FW: Aj&nlatk r s TOP PLUSZ 2.1.1-21 Projektmenedzseri feladatok elv gz s re
Adobe Scan 2022. Jan 3. (1).pdf

From: B k s-Bihar TelepQi sfejleszt si Nkft. <info@bbtnkft,hu>
Sent: Monday, Januaw 3, 2022 4:13 PM
To: F61de&k PMHiv <foldeak@foideak.hu>
Subject: Re" Aj ntatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Projektmenedzsefi feladatok elv gz s re

Tisztelt Cimzett,

Meli keltek megkQid6m  raj nlatunkat a t rgyban jel61t projekthez 6s tev kenys6ghez kapcsol6d6an.

Odv6zlettel:
R cz Kl ra
grodavezet6

B k6s-Bihar TeiepiJl6sfejleszt6si Nonprofit Kft.

F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu> (id6pont: 2021. dec. 23., Cs, 13:08) ezt irta:

Tisztelt Beleznai R6bert Or!

i:

! Mell keiten megkiJld6m aj&.nlatk r6sOnket a TOP _PLUSZ 2.1.1-21 "Onkorm nyzati  p: iletek energetikai
: korszer6sit se" cimd p ly zati kateg6rifiban projektmenedzsment tev kenys g be zerz s re.

i ¢.rajfinlat it leg'fen szives a megadott hat rid6ig vagyis 2022, janu r 03. h tfS) napla glegyen szives
i megkOIdeni emaiiben a foldeak@foldeak.hu email cimre  s postai  ton a F lde k K zs gi Onkorm nyzat 6922
i F lde k, Szent L szl6 t r :L. cimre.

B k s-Bihar Te ep sfejleszt si Nonprofit Kft.
!:

:i

5700 Gyu a

i: 8 ke sgt. 2.
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,j j(Jk, hogy az aj nlatt telhez a mell keit felolvasdlapot haszn lja!
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,  Kelt: FOlde k, 2021. december 23.

i

Tisztelettel"

Hajnal G bor sk.

poig rmester
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Felad6:
K ildve:
Cimzett:

Tz rgy:

Mell kletek:

F61de k PMHiv <fotdeak@foldeak,hu>
2022. janu&r :3.14:47
polgarmester68@gmail.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;
munkaugy@foldeak.hu; penzugy2.foldeak@gmai :com
FW: ,, Projektmenedzseri tev kenys g ell t&sa a TOP PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz&mO
felhiv&s keret ben."
F61de k &raj nlat.pdf

From: T rs g  s Gazdas gfejleszt si Kft. Fels6-Bacskai < a:@gmail.com>
Sent: Monday, January 3, 2022 2:2.5 PM
To: foldeak@foldeak.hu
Subject: .,, Projektmenedzseri tev kenys g ell t&sa a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz mO felhfv s keret ben,"

Tisztelt Onkorm nyzat!

Mell kletben csatolva kOld6m a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz mO p ly zathoz tartoz6  raj nlatomat.

Tisztelettel: M trai AngOla

Fels6- B cskai T rs g-  s Gazdas gfejleszt si Kft.
6500 Baja, Attila u. 11.
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A} nlatk{ r6:
F61d.e{ k Ktizs. gi Onkormainyzat
Clm: 6922 FOldefik, Szent L szl6 t r 1.
Ad6szfim: 15354642,2°06
T6trzsk6nyvi azonosit6 sz lm (PIR)' 354644

Ajfinlat tfirgya:

Projektmenedzseri tev6kenys g ell tfisa a FNde k belterfilet 854 hrsz Matt I ,v6
kivett k.uttfirh z  megn.evez sfi  pfi,ietre .(6922 "  .....  ' -  .....  Fotdeak, Szent Lfiszl6 t .r..l&)

vonatkoz6an a TOP_PLUSZ 2,1,1-2t k6dszfimfi  , nkormfiny fi  p'fitetek
en ergefikai korszerfisit se" tfirgyfi Nlhiv,Ss keret ben,

Ajg nlati fir:

,1 1:I' :". ,. ,  ....  " 1". i              " • "  at6. sszeg

mene-dzseri feladatok el.IAtAsa a F6tde tk bei- er(!tet 1
854 hrsz alatt l v6- kivett ku!tflrhg z- megnevez sa [4(/ (i?;2 (3 )5}:-'
@tlletre (6922-F61de k, Szent L szl6 t r 16,)t ''  "  ) 
vonatkoz6an az  .raj nlatk& sben meghat trozott !        " """

szakmai tartalo   szerint        .  .     ....................    ..

• .,- ,' '7'€

/

:  .  ., .:;.:  ., ;,,.:, ::;,.;<;: mlm. az ajMlattev6 c gjegyz sre jogosult k@visei6je az ajaflattev6
k@viselet ben a femi be szerz. si etj£As sorM a kiir sban fbglalt feit teleket etfogadjuk, A
vNtalt k6telezettsd.geket tetjesitjtik. Nem  I[ fenn 6ssze.f&hetetlens g az Aj latk r6 . s az
Aj lattev6 zdgek k6z6tt, Ajfiniatunkat az . dtalfinos 0tmutat6 a Fel.hN isokhoz cimfi

kumentumban  s a projektre vonatkoz6 p fily6zati felhi%sban foglall el6ir so  
megfeIet6en k szitettflk et.

Az iraj in tamnk &-vo2nyess ge a ki. l!itfist61 szfimitott 90 nap
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e gszerfi
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Fe]ad6:
K ildve:
Cimzett:
T rgy:
MeildMetek:

°.
Udv6zlettel:

F61de k PMHiv
............  !          ./"".  •

SZTUKFT - Rost s Tibor < rostas.tibor@sztu.hu>
2022. janu ir 3.10:36
'RSIde k PMHiv'

RE: Aj nlatk6r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Projektmen"edzsed feladatok elv gz s re
F61de ki TOPPlusz211,pdf

Rost is Tibor
figyvezet6

Sz4kkutasi Telept 14siizemeltetdsi Nonprofit Kft.
682.I Sz4kkutas, B4ke u. 2.
Tel./Fax.. 62/593-050
E-mail: " -   "   "Io stas. t  bor    sztu. h u

From: F61de k PMHiv <foldeak@foideak.hu>
Sent: Monday, January 3, 2022 10:19 AM
To: rostas.tibor@sztu.hu

Subject: FW: Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.!-2! Projektmenedzseri feladatok etv gz s re
tmpo ance: High

Sz kkutasi Telepal sSzemeltet s] Nonprofit Kfto
6825 Sz kkutas
g ke utca 2,

Tisztelt Rost s Tibor Or!

Mell keiten megktiidOm aj nlatkeresQnket a TOP _PLUSZ 2,1.1-2:1 "Onkorm nyzati  piJletek energetikai
korszer s t se" cimd p ly zati kategdrii ban projektmenedzsment tev kenys g beszerz s re.

/i.raj nlat t legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022. janu r 03, hdtf5  napj ig legyen szives
megk ildeni emailben a  ldeak.h_ _u email cimre ds postal  ton !a FSldedk KOzs gi Onkormdnyzat 6922
F61dez k, Szent Lziszl6 tdr 1. cimre.

KdrjfJk, bogy az ajdnlattdtelhez a melldkeit felolvas61apot haszndija!

Keit: F61de k, 2021. december 23.

Tisztelettel:

Hajnal G bor sk,
polg rmester

-.....
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FELOLVASO LAP

Aj,'inlatk r6:
F'e;Ide k K fizs6gi 0nk  rm iryza 
Cim: 6922 F61deglk, Szent Lfiszld tdr I.
Addszfim: i 53 54642-2-06
T6rzsk6nyvi azonosit6 szfirn (PIR): 354644

Aj inlattev6:
Ndv:
Cim:
Teleibn:
E,mail:
Ad6sz m:

Aj nla't t rgya:

3z kutas .[ .m eltet  si

6821 Szdkkutas, ! ke u. 2.
Ad6sz m:    . " -

Projektmenedzseri tev6kenysgg ett t sa a. Fblde k belteriilet 854 hrsz allatt l v5 

kivett ku!itlrhfiz - megnevez sfi  p letre (6922 FNdefik, Szent L,iszl6 t r 16,)
vonatkozdan a TOP_PLUSZ 2.1o!-2t Mdszfimfi,, ,{}n.kormfinyzati  6pfiletek
energetlkai k orszerfisff6se" !  irgyfi felhiv,4s keret ben.

/

[

,,c   g m ,, mint az:aj aUev6 cdNegyzdsrejogosult kdpviset6jeazaj inlattev6Atulirott :.,,::,.    ....  :..r:.  ..,

k pviseletdben a fenti beszerzdsi eljfirfis sor  a kiirfisban foglalt feItdteleket elfogadjuk. A
v ltalt k6telezettsdgeket teljesitj0k, Nero  II fepm 0sszef@letetlensdg az Ajgmlatkdr6 6s az
Ajfinlattev6 edgek k6zi3tt. Ajfinlatunkat az . ltalfinos Utmmat6 a Felhivfisoktaoz c mfi
dokumentumbm  ds a projektre vonatkoz6 pfily zati felhN isban foglalt el6ir okamk
megfelei6en kdszitet tik el.

Az  iraj fin latm k drvdnyessdge a .Milllitfist61 szitmitott 90 nap

Sz kutas  "I'ele :'r 16" s zem eltet 

N   as.  6ge u. 2.6 A sz OIa g t,
i,.,0v,')ssa-z- 

C g}ag 

c6:gszerfi al iir, s

4. oldal

Aj fnlati  r:

........  .......

] ,nene'dzseri' fd.adatok dlfitfisa a FNde ik belted. let
] 854 hrsz alatt ldvS- kivett kuttarhaz, megrtevezdsfi
' @ttletre (6922 FtSlde k, Szent L szl6 tdr 16,)

vonatkoz6an az  raj,qnlatk6r6sben meghatfirozott
szakmai tarta!om szerint

.!

i:

i{

!.
il    •

i,

i

!;
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Ugyiratsz m" F Jde k/ 12022

JegyzSk nyv

K sz iit: 2022. janu&r 04. napjbn 08 6ra 00 perckor a FSide&k beiterQiet 854 hrsz aJatt
l v6- kivett kult rh&z= megnevez sQ  piJlet feldjitbsa= Projektrnenedzseri tev6kenys g
beszerz se aj&niatt teli lehetSss g biztosit&sbval az aibbbi projekt keret ben"

==
TOP Plusz l=l.2=21-,,Onkorrnbnyzati  p Jetek energetikai korszer(isit se"

2022. janu r 03. napj ig - hat&rid6ben =  rkezett ajbnJatok feibont&sa t rgy ban
Jelen  vannak'HajnalG borpoig rmester

Rakonczai Erika jegyz8 helyettes

JegyzSk )nyvvezet6 Rakenczai Erika

A jelenl6vSk meg&ilapitj k, hogy 2022. janu&r 03. napj&n 00.00 6r&ig- hat&ridSben= 3 darab
&raj&nlat 6rkezett a Felhiv sra.
Hat&ridSn tQI aj&nlatt6tel nero 6rkezett.

A hat&ridSben 6rkezett arajanlatok az alabbiak:
1. Sz kkutasi Telep i s izemeltet si No profit Kft.

(682! Szekkutas, Beke utca 2.)
A..j nlata" 8 850 000,= +27% AFA = brutt6 'i   239 500,=Ft
Erkezett: 2022.01.03 10 6ra 36 perc
Megfe eJ s g az aj&nlatt te i fe h v&snak:  egfe e 

2 B k s=Bihar Telepel sfejleszt si Nonprofit Kft.
(5700 Gyula, Beke sgt. 14.)
Aj&nlata: 8 950 000,-+ 27 % AFA = brutt6     366 500,-Ft
Erkezett:2022.01.03. '! 6 6ra 13 perc
Megfelel6s g az aj n att teli felhiv snak: Megfe e 

= Fe s6 =B&cskai T rs g =  s Gazdas&gfej eszt si Kft.
(6500 Baja, Attila utca 11.)
Aj&nlata" 11 990 000,= + 0% AFA = brutt6     990 000,=Ft
Erkezett:2022.01.03. 14 6ra 47 pert
Megfelel6s g az aj n att teli felhiv snak" Megfeiel

Az ajbnlatok bir&lati szempontja a legalacsonyabb ajbnJati &r, az elbir&J&s aJapj&t a
megadott brutt6 aj&nlati 6sszeg k pezi.

==
A TOP Plusz 1.1.2-21 ,,Onkorm&nyzati  piJletek energetikai korszerLisit se" p&iy&zat
vonatkoz&s&ban  a  FSIde&k  belteriJlet 854  hrsz alatt I vS- kivett kult rh&z=
megnevez s J  piJlet felujit&sa- projektmenedzseri feladatok ell&t&s&ra a Sz kkutasi
TelepiJl siJzemeltetesi Nonprofit Kft.=t (6821 Szekkutas, Beke utca 2.) aj&nlata a
legkedvez6bb.  A  Kepvisel6-testQlet  sz&mara  javaslom  elfogad&sra  a  Sz kkutasi
TelepiJl6siJzemeltet6si Nonprofit Kft. ajbnlatbt.

A jegyz6k6nyvet eloivas&s @s felolvas&s ut&n a jelenl@v6k j6v&hagy61ag irj&k ai&.

polg rmester
\

z

Rakonczai Erika
Jkv.vezet6, jegyz6 helyettes
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FSide k PMHiv

Felad6:
K ldve:
Cfmzett:
Tdrgy:
Mell kletek:

F61de k PMHiv <foldeak@fotdeak.hu>
2021. december 23.13:17
'kovacsa.ps@gmail.com'

Aj nlatk6r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Energetikai el6k s it si feladat elv gz s re
Ajanlatk r s-energetikai el6k sz[t s.pdf

Fontoss g:       SOrg6s

KOKO Consult Kft,

Tisztelt Cim !

Metl kelten megk01d6m aj nlatk r s0nket a TOP _PLUSZ 2.1.l°21" 6nkorm nyzati  pfJletek energetikai
korszerSsff se" cimd p iy, zati kateg6ri&ban energetikai elSk szit si tevekenys g beszerz s#_re.

i raj nlat t, legyen szives a megadott hat ridSig, vagyis 2022° ianu&r 03. h tfS) napj ig legyen sz[ves
megk ldeni emailben a fotdeak@foldeak..hu ernai  c[mre  s postai  ton a F de k.K zs gi Onkorm nyzat 6922
FSlde k, Szent L szl6 t r 1. cimre°

K rj k, bogy az aj n attdtelhez a mel ke t felo vas61apot haszn ja!

Keit: FOlde k, 2021. december 23.

Tisztelettel:

Hajnal G bor sk.
polg rmester
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F ilde k PMHiv

Felad6:
KiJ|dve:

C rnzett:
Tz rgy:
Meli kietek:

FOlde k PMHiv <foldeak@foldeak, hu>
2021. december 23. 13:14
'mari,miklos,cpn@gmait.com'

Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2..I.1,21 Energetikai el6k s it si feladat elvdgz sdre
Aj nlatk r s-energetikai el6k szit s.pdf

Fontoss g:       SOrg6s

Cooperation 2008 Kfto

Tiszteit Cim!

Mell kelten megkOId6m aj nlatk r sSnket a TOP _PLUSZ 2=1°1o21" Onkorm nyzati  phUetek energetikai
korszer s[t se" cfm6 p ly zati kategbri ban energetikai el6k sz[t si tev ,kenys g beszerz s re.

i raj nlat t legyen szives a megadott hat&rid6ig, vagyis 2022. ianu&r 03, h tf6) napj ig leg-yen sz[ves
megk deni emailben a fotdeak__ca)foldeakohu emai  c[mre  s postal 6ton a F ide k R zs gi Onkorm nyzat 5922
F lde k, Szent L szl6 t r 2. c[mreo

KdrjSk, bogy az ajdniatt telhez a me l ke t fe oivas61apot haszn [ja!

Kelt: F6lde k, 202!. december 23.

Tisztelettei.

Hajna! G,4bor sk.

polgc4rmester

1



F61dez k PMHiv

Felad6:
K iidve:
Cimze :
T rgy:
MeU kletek:

F: ::I.. < : k PMHiv <foideak@fotdeak.hu>

,i.'..::: i.:  december:23. 13:12

' :: ict :  nacsadokft@gmaii.com°  .,. 

;  i; . " !atk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Energetikai ei6k szlt si feladat eiv gz s re
/ !  atk r s-energetikai el6k szit s.pdf

Fontoss g:

DC/PA Kft°

Tiszte t Cim!

MeH( kelten meskiJldOm aj nlatk r ! ,,::;.ir ket a TOP _PLUSZ 2.&.&=2&"  nkorm nyzati  p etek enerSet kai
korszerSsit se" cimd p ly zat; kat  i<': ;i ban enersetikai el6k szit si tev kenys 8 beszerz s re.

raj nlat. t iegyen szives a me :,,ad ::, . i. hat ridSis, vasYis. 2022,, rlu r 0 o h tfS  napj i8 legyen szives
megkQldeni emailben a fold: --  '  : .     '., . :.  :. .!  ak. hu emaii c[mre  s postai  ton a F ide k K zs gi Oakorm nyzat6922

F lde k, Szent L szl6 t r &o c[mre.

rj k, ho  az aj mlatt telhez a  ,e!! kelt fe olvas6lapot haszn ija!

Ke t: FOlde k, 2021. december 23.

Tisztelettel:

Hajnal G&bor sk.
polg rmester



AJANLATKERI S

Alulirott, Hajnal Gfibor, F6lde ik kSzsdg polgfirmestere, a ,Onkorrnfinyzati  pfiletek
energetikai korszeriisit se" cimfi  .s TOP PLUSZ 2.1.1-21 kddsz ti felhivfis keretSben
p ily atot kivfin benyfijtani, melyhez kapesoldddan a pfilyazat benydjtfisfihoz kapcsolgd6
energetikai el6k6szit si feladatok elhitfisfira a FNde k belterfilet 854 hrsz Matt !6v6
kivett kultfrhfiz - megnevez sii  piiletre (5922 Fiildefik  Szent Lfiszl5 t r 15.)
vonatkoz6an Arajfinlatot kSrek az alfibbiakban rSszletezettek szerint:

I.

[L

AJANLATKERO NEVE, E  ....  oLERHETOSEGE.
,,

N@: F ilde k KSzs gi Onkorm inyzat
Cim: 6922 F 51defik, Szent Lfiszl5 tSr !.
Telefon" +35 62 524 092
E-mail: foldeak@foldeak.hu

A BESZERZES TARGYA, ILLET6LEG MENNYiSEGE

A beszerz s tfirgya:
Projekt energetikai  elSk szitSsi  tevSkenys5g elkk isa a TOP PLUSZ 2.1.1-21
kddsz n6,
,()nkormdnyzati dpigetek energetikai korszer 'shdse" tfirgy5 felhivfis keret ben.
A pfilyfizat benyfijt:isfihoz kapcsol6d6 projekt energetikai el6kq!szit si feladatok
ell it isa a Fiilde ik belteriilet 854 hrsz alatt l v$- kivett kultfirh iz o megnevez sfi
@filetre (6922 FNde ik, Szent L iszl5 t r 16.) az al ibbiak szerint:

a. Egy6b projekt elSk szit shez kapcsoldd5 k lts g (szakv lem nyek,
szak@tSi tamicsad is)

4" kSlts g-haszon elemzds elk5szit se
¢' javaslatt tel a projekt megkezd si  s befejez si idej nek meghat iroz isfira, a

beruhfizfis m rf61dk6vei idSpontjainak tartalm inak meghat iroz .sa,
,f" tan csadfisa t mogathat6 ds nero t mogathat6, valamint  ni ll6an hem

titmogathatd,    de    k StelezSen    megvaldsithat5    tev@enys gek
meghatfiroz is ban,

¢" tanitcsadfis az elszfimolhat5 6s nero elszfimolhat6 kOlts6gek kSrdnek
tfirgyfiban

4" a  tfimogatfisi  k6relem  filtakinos  ds  tertilet  specifikus  kivfilasztfisi
krit6riumoknak val6 megfelel6s ellenSrz se

¢" k(Szrem(ikOdds az esetleges hignyp6tlfis 6s tisztfiz6 k6rd6sek kapcsfin.

III. A SZERZ6DES MEGHATAROZ, SA

Megbiz isi szerzSdds

V¢

A SZERZ6DI S TELJESiTESENEK HATARIDEJE

P ilyi zat beadfisgnak hat irideje: 2022. janu ir 14.

AZ AJANLATOK BiRALATI SZEMPONTJA

A legalacsonyabb ajfinlati fir. Az elbirfil s alapjfit a megadott brutt5 aj nlati (isszeg
k@ezi.

1. oldal
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VL AZ A$ANLATTI TELI HATARID0, AZ AJANLAT BEN¥! 'JTASANAK C ME,
AZ AJANLATOK FELBONTASANAK HELYE, IDE   .: 

Be6rkez6si hatfirid6: 2022. janufir 03.(h6ff6)
Cim: F61defik K6zs gi ()nkormfinyzat, 6922 FNde , Szent Lfiszld tdr 1.

Bontfis: F61defik K6zsdgi Onkormfinyzat, 6922 F61defik, Szem Lfiszl6 t r 1.
2022. janufir 04. (kedd)

FORMAI        KOVETELMENYEK        A        BENYg)JTOT        A& d ILATO L
KAPCSOLATBAN:

- az aj latot egy p61dfinyban zfirt borit@ban, vagy e-mailen kell benyfjtani;
- a borit6kon az alfibbiakat kell felttintetni.

, aj nlattev6" neve, szdkhelye

,  ,,Projekt energetikai eldkdsz[td tevdkenysdg elldtdsa a TOP PLUSZ 2.1.]o21
k6dszdm  felh[vds keretdben. "'

Az ajdnlattdteli hatdridg lej6rtdig nero bonthatd fel!
- az e-mail tfir fiban k6rem, az alfibbi at tttntesse fe|_ .2 ,,Projekt energetikai

eldkdszltd tevdkenys@ elldtdsa a TOP_PLUSZ 2.].1-2] kddszdm  fethivds
keretdben. "

- K6rjfik, bogy ajfinlattdtelhez a mell6kelt felolvasdlapot hasznS.lja.

VII. AZ A3ANLATKERES M   "   ....EGKULDESENEK NAPJA

Kelt: FNdegk, 2021. december 23.

2. oldal



.................................................................................................................................................................

FELOLVASO

Aj nlatk@6:
F61de k K6zsdgi Onkorm nyzat
Cim: 6922 FNdefik, Szent L szl6 t r 1.
Ad6sz m: 15354642-2-06
Ti3rzsk6nyvi azonosit6 szfim (PIR)" 354644

Aj inlattev6:
N4v:
Cim:
Telefon:
E-mail:
Ad6szfim:

Aj nlat t rgya:

Projekt energetikai el6k szit si tev kenys g eU,it sa a FNdefik beltter lle, 854 hrsz
ala  l v6- kivet, kult rhfiz- m egnevez sfi  pfiletre (6922 FNdefik, Szent Lfiszl6
t6r 16.) vonatkozdan a TOP_PLUSZ         k6dsz im6, ,Onkorm inyzati
pfiletek energetikai korszerfisit se" t rgy6 felhiv is keret6beno

Aj nlati  r:

TOP_PLUSZ 2.1.1-21 k6dszfim6 felhivfis projekt
energetikai el6kdszit6si feladatok ell itfisa a F61de ik
beltertilet 854 hrsz alatt ldv6- kivett kultfirh iz
megnevez sfi dpialetre (6922 FNdefik, Szent Lfiszl6
t6r   1.6.)  vonatkoz6an   az   irajfinlatk r( sben
m___m hatfirozott szakmai tartalom szerint

Alulirott  ....................  , mint az ajfinlattev6 cdgjegyz sre jogosult k@visel6je az ajfinlattev6
k@viseletdben a fenti beszerzdsi eljitrfis sorfin a kiirfisban foglalt felt teleket elfogadjuk. A
willalt kOtelezetts geket teljesitjt' k. Nem fill fenn 6sszef rhetetlens g az Ajfinlatk r6  s az
Ajfinlattev6 @gek k6zOtt. Ajfinlatunkat az fi, ltalS, nos 13-tmutat6 a Felhivitsokhoz cimfi
dokumentumban  s a projektre vonatkoz6 pidyfizati felNv tsban foglalt el61rfisoknak
megfelel6en k szitettfik el.

Az  irajimlatunk  rv nyess ge a kii llititst61 szfimitott 90 nap

Kelt:  ..............  ,2022  ..................

c gszerfi alfiirfis

3. oldaI
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Feladb:
K ildve:
Cimzett:

F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2022. janu r 3.14:45
polgarmester68@gmail.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;
munkaugy@foldeak.hu; penzugy2.foldeak@g m l.com
FW: Aj nlatk6r6s TOP PLUSZ 2.!.1-21 Energetikai e!6k szit si feladat elv gz6s re
Aj  nlat T O P P 211_21_Coo pe ratio n.pdf

From: miklos marl <mari.miklos.cpn@gmailocom>

Sent: Monday, January 3, 2022 1:53 PM
To: F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
Subject  Re: Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Energetikai eI6k szit si feladat elv gz s re

Tisztelt Polg rmester Or[

Mell kelve kQidjQk  raj nlatunkat a TOP PLU'SZ 2.1.1-21" Onkorm nyzati  p ietek energetikai
'i                 ===

:!i  korszerfJs[t se" cimLi p ly zati kateg6rigban energetikai el6k szit si tev kenys gre vonatkoz6an.

Tisztelettel" Mari Mikl6s

F6[de k PMHiv <foideak@foldeak.hu> ezt irta (id6pont: 2021. dec. 23., Cs, 13:14):

Cooperation 2008 Kfto

Tisztelt Cim!

!.

if

:

Mell kelten megki31d6m ajgnlatk6r s 3nket a TOP _PLUSZ 2.1.1-21" Onkormgnyzati  pSietek energetikai
korszer6sit se" cimd p ly zati kateg6ri&ban energetikai el6k szit si tev kenvs g beszerz s re.

/ raj nlatgt legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022. janu r 03, h tf6) napj&ig legyen szives
megkiJldeni emailben a foldeak@foldeak.hu email cimre  s postai 6ton a Fiilde k K6zs .gi Onkorm nyzat 6922
FOlde k, Szent L szl6 t r I. cimre.

K rj ik, bogy az ajgnlatt telhez a mell kelt felolvas6iapot haszn ija[

Kelt: FOlde k, 2021. december 23.
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Tiszteiettel,

Hajnal G bor sk.

polg rmester
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LAP

Ajfin.latkfirS:
F 6 td.eLk K 5 zs  gi Onkormfinyzat                        
Cim: 6922 F6t.de'Lk, Szent Lfiszl6 t r t,
Addszfim: 1535464.2,2-06
T6rzsk6nyvi azonosff6 szfim (PIR): 354644

Ajfinhttev5:
' ,',  .....     '.o     ,©    .oo. ?   . T"..N6v:   t_c: ,:.    o,    "Z       .

c n:                   u,,.. G.S

Telefon:  __,      .o
E-marl"    i.... a , C 

Adbszhm:      -.-; 0 .. 5  ,.  ........  o.

A]i.nlat tfir a:

Proj.e.kt energetikai el6kfiszit sitev ke...nys: g el!-fitAsa a FNde ik belterfilet.854, hrsz
ala.tt ! v-5 - kivett ku.ttfirhfiz .,. megn e ez sfi :: pfitetre (6922 F lde, k,. Szent: L, szl5
t :r 16.o) vonatkoz6an a TOP_PLUSZ 2.1.1.-2I kddsz,im:fi, ..Onkormfinyxati
pfiletek energetikai..korszerfisit se" t r fi felhiv  keret6ben,

Ajfinlati' fir:

,                    .....

.energetikai e.!Sk szit si feladatok ellgt sa a FNde tk
belterfilet 854 hrsz alatt..tev6, kivett, kult rh .
megnevezSsfi ep Ietre (6922 FiSIdetfk, Szem:L iszl6
tSr  t.6.),  vonatkezban  .az  m.zj inlatk .resben

hat ozo s.zahmai tartalom szerint

Alutffott ML , .. :! , ,'. .i , mint az aj gnla ev6, c8-gj.egyzesre j.ogos ult. k pvisel6je.   ,.aj  laRev6
k pvisetetSben a femi beszerz si elj its sor  a Nir ban.foglaR felt.6teleket elf0gadjuk, A
v llait kStelezetts geket teljesffjtik. Nero N1 fenn 6sszeferheteflens6g az .Aj laNer6 . s az.
N nlattev5 cSgek k6zStt. AjAnlatunk,, t   A:lml os-Otmmat6 a Felh v okhoz eim 
dokumentumban es a projektre vonatkoz6 p lyfizati feihN sban fogialt elNr so-. ak
megfeIelSen kSszffettfik el.

Az : ajfi iamnk ;z.rv6nyess6ge a kiidtit st61 szfirnitott  90 nap

.Kelt:         202"2.    cc L e,!,,

COOPERATI ON 900.8 KF .
6727 $zeged. L'ier!:e:U 63 
AdO sz ,.! ::4:606324:2-06

. olda!
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Felad6:          F61de k PMHiv <foldeak@foldeak, hu>
K ldve:         2022.janua'r 3.11:54
C mzett:         polgarmester68@gmaii.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;

munkaugy@foldeak.hu; penzugy2,foideak@gmail.com
FW: Projekt energetikai ei6k sz[t6 tev kenys g e tl t sa a TOP PLUSZ 2,1.1-21
k6dsz&mO felhiv s keret ben
Araja nlat FO LD EAK2 ! 1_20220103.pdf

T, rgy:

Mell kletek:

From: Kov cs Attila <kovacsa.ps@P maii.com>

Sent: Monday, January 3, 2022 11"25 AM
To" F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>

Subject" Projekt enersetikai et6k szft6 tev kenys 8 ell t sa a TOP PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz mO felh[v s keret ben

Tisztelt Hajnal G bor!

A felk rest k6sz6nettel fosadva csatoltan kQld6m  raj nlatomat a t rsyi energetikai el6k szit si tev kenys g
!  t rgyban.
.    Az eredeti p ld nyt a mai napon postai Oton eUuttatom.

Bizom a tov bbi egyiJttmdk6d si lehet6s get, v rom visszajelz sSket!

Tisztelettel:
KOVACS ATTILA
PALYAZAT SPEClALtSTA

TEL.' +36 30 606 58 79
E-MAIL: kovacsa.ps@gmail,com

.:...
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ELOLVASO  LAP

Ajfinhtk r8:
F01defik K6zsSgi Onkormfinyzat
Cim' 6922 F{31defik, Szent Lgszl6 tdr 1.
Addszgnn: 153 54642,2-06
T6rzskSnyvi azonosft6 sz m (PIR): 354644

Aj alattev6:
t _

N v: ,o i   tr /  7

=--. ---JLTM-      !,'g,,, • ,,          "'* C                      "     '            : -     .t m lon:  i{_3  ......

E-mail:   
Adoszam.'    ."    '  ". " ."  :   ".X -- 'o a" "-"   -  ....  "  ....

Ajfintat tfirgya:                   '  

[

x,

l;

<  I

I
P
.t

l

|,.

Projekt energetikm elgk6szit si tev kenysgg eRfit isa a Fgldefik beRerfibt gg4.hrsz
alatt l v6-  vett kuRfirhfiz - megnevez .sfi  p letre (6922 FNdefik : Szent LfisN 
t r 16.) vonatkoz6an a TOP PLUSZ 2.1..!-2! kSdszfim , ,( nkormfinyza,t 
p letek energetikai korszerfisit 'se- Nrgyfi N|hivfis kere¢ bem

Aj inlat  fir:

-  ......

•     . .                .:

energetikai e!6kdszftdsi feladatok ell btsa a F6lde k
belter01et 854 hrsz atatt l v6, kivett kultfirMz
megnevez sti 6paletre (6922 F Ide k, Szent L isz!6
t r  t6,)  vonatkoz6an  az   raj niatk rdsben

at irozott szakmai tartalom szerint

k. 6s'o. oo 

\

Alulirott .)oy. (: ..., ..'173£g' mint az aj lattev5 c - egyz6sre jogosu!t k pvisel6je az ajfinlattev6
k pviseletdben a fenti beszerz si elj

&fis sorfin a kifr ban foglalt felt teleket elf0gadjuk. A
v illalt k{Stelezetts6gekel teljesftjiik. Nero fill fe m 6sszef rhetetiens g az Aj inlatkdr6 ds az
Ajfinlattev6 .e gek k{Sz{Stt. Ajfinlatunkat az Altal os 1)tmumt6 a Felhivfiso oz cimfi
dokumentumban 6s a Nojektre vonatkoz6 pfilyfizati felhivfisban foglalt elNrgtsoknak
megfelel6en k szitetttik el.

Az &aj ,nlatunk  rvdnyess ge a kigtllit&st61 szfimimtt 90nap

Kelt: .:gQ .:.).  ......  ,202.2..0./. :. ..a.,.,.  .......

KOKO CONSULT KFT,
6723 Szeged,

Cg,: 06-09-02754.I                       ' "
Asz,: 27 9687-1-06  ...........  .  ......

Bsz,' It600006-00000000-97388252       gszer ' Igtl .rgts
"7"

3. oldal



"\F' ide k PMHiv

Felad6:
K ildve:
Cimzett:
T, rgy:
Melldkletek:

M t  P ter <dctanacsadokff@gmaiLcom>
2022. j anu r 3.17:43
fo Id eak @ fo ld ea k, hu

Fwd"  raj nlat                          : 
fodleak arajanlat.pdf; N vtelen mell klet (00009).htm

Tov bbitott iev t kezdete:

Fetad6: M t  P ter <dctanacsadokff@gmail.com>
D tum: 2022. janu r 3.8:37:21 CET
C[rnzett: foldeak@foldeak.hu
T rgy:  raj nlat

Tisztelt Cim!

Csatolva kOldOm az  raj nlatomat.

Project Advice Kfl.

:i
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F                                       v.ELOLVASO LAP
Aj nlatk e6:

F61deitk K6zs6gi Onkormfi.nyzat
Cfrn: 6922 F6Idefik, Szent Lfiszl6 t r 1.
Ad6sz n: 153 54642-2-06

T6rzsk6nyvi azonosfl6 sz im (PIR): 3.54644
Ajfin]attev6:

Tele   .  •     . ,  .  , .:, La ., o u. o

E-mail:

Ad6sz n. A  g o 7 r ,!. -- t o
Aj nlat t irgya:                      : '       ----

Projekt energetikai el6kgszft6si tev kenys .g elhitfisa a F ldefik belterUlet: 854 hrsz
alatt l v6 - Idvett kult6rhfiz, megneveZ sfi  p.flletre (6922  lde -k, Szen  L szl6
t6r 160 vonatkoz6an a TOP PLUSZ 2,1.1-2i k6dszfimfi  , nko finyzafi
6p tetek energefikai korszerfisi/ e  t rgyf! felMv s keret beu.         "

.4,j nlati  r:

I  .z  k6dsz m  7gfh v s pr4 kt  .....................

] energetikai et6Mszit6si fetadatok etlittlfsa a F0.lde ik
, beltertllet 854 h.rsz alatt l,v6-kivett k !  - 
] mognev_e sft  ptlletre (6922 FOldefik, Szeat L iszl6   "    "
list.16.) vonatkoz6an  az gtraj&' latk6r6sben• me at pzott szakmai tartalom szerint    &il J ' ' '  .....

r i.t)".:, , , -- .: .

\   Nt

kAMfr°tt"  , [ , , -[   ],, mint                az  ajalattev6 o6gjegyz6sre jogosult k'epvlsel6je' az aj niattev6
6pv seleteben a fenfi beszerz6si elj  sor  a Id'fr sban foglalt felt6teteket elfogadjuk, A

v!llalt kOtetezetts geket teljesf01ik" Nero aill fenn 6sszef rhetettens g az Aj latk r6  s az
Ajfinlattev6 c gek kOz tt. AjKnlatunkat az AiN os 0trnutat6 .a Felhlvfisokhoz cimfi
d0kumentamban 6s a projektre vonatkoz6 p ily afi felhfv sban foglalt el6fi'fisoknakmegfelel6en k szfte k el.

Az firaj latunk  rv nyess ge a kifillftfist61 s ftott 90 nap

• Kelt: 4  ........  2022 ¢:/. O ,

3, oldal

Project Advice gt},
726 Sze. e..d, N6meth/ r{dJ'tis u !

s ni: alfiirfis
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Ugyiratsz m" FSIdebld 12022

JegyzSkSnyv

K sz lt: 2022. janu&r 04. napj&n 08 6ra 25 perckor a FSidebk belter iiet 854 hrsz alatt
l v6o kivett kultdrh z= megnevez sQ  pQiet feldjit&sa = Energetikai tev kenys g
beszerz se aj&nlatt teli mehet6ss g biztosit s val az al bbi projekt keret ben"

TOP Plusz l ol.2=21-,,Onkorrn nyzati  p iletek energetikai korszerQsit se"

2022. janubr 03. napj ig = hat rid6ben =  rkezett aj nlatok felbont sa tbrgy&ban
3elen  v annak'HajnaiG borpolg rmester

Rakonczai Erika jegyz8 helyettes

JegyzSkOnyvvezet6 Rakonczai Erika

A jelenl¢vSk meg&llapitjak, hogy 2022. janu&r 03. napj&n 00.00 6r&ig= hat&ridSben= 3 darab
&raj&nlat ¢rkezett a Felhiv&sra.

Hat&ridSn t01 aj&nlatt¢tel nem ¢rkezett.

A hat ridSben ¢rkezett &raj&nlatok az al&bbiak:
!.  .rk d M(iszaki Bt.

(6400 Kiskunhalas, G&bor Aron u. 29.)
Aj nlata" 21 260 000,= +27% AFA = br tt6 27 000 200,° Ft
Erkezett: 2022.01.03 14 6ra 20 pete
Megfe el6s g az aj n att te i fe h v snak:  egfe e 

2. iNS Energia Szolg ltat6  s Kereskede mi Kft.
(6753 Szeged, Z&gr&b utca 101.)
A j nlata: 19 141 000,-+ 27 % AFA = brutt6 24 30g 070,= Ft
Erkezett: 2022.01.03. 15 6ra 00 pete
MegfelelSs g az aj nlatt teli fe hiv snak° Megfele 

w ElektroSun Kft.
(6724 Szeged, Ipoly sor 1 l/b.).
Aj nlata" 17 401 500 + 27% AFA = brutt6 22 09g 905,=Ft
Erkezett: 2022.01.03.14 6ra 57 perc
MegfelelSs g az aj nlatt teli felhiv&snak" Nlegfele 

Az aj&nlatok bir iati szempontja a legalacsonyabb aj&nlati br, az eibir l s alapj t a
rnegadott bruttb aj nlati 6sszeg k pezi.

.=
A TOP Plusz 1.1.2-21 ,,Onkorm nyzati CpiJletek energetikai korszeriJsit se" p iy&zat
vonatkoz s ban  a  FSIdeak  belteriJlet 854  hrsz alatt i v6= kivett kult rh z=
megnevez sii  pLilet fei jitasa= projekt energetikai feladatok ell&t&s ra a ElektroSun
Kft. -t (6724 Szeged,lpoly sor 11/b.) aj&nlata a legkedvez6bb.
A K¢pviselS-test01et sz&m&ra javasiom elfogad&sra a ElektroSun Kft. aj&nlatbt.
A jegyz6k0nyvet elolvas&s Cs felolvas s ut&n a jelenlCv6k j6vbhagy61ag irj&k alb.

S  ............  •  ............

polgfirmester
Rakonczai Erika

Jkv.vezetS, jegyz8 helyettes
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F61de k PMHiv

Feiad6:
KUidve:

Cimzett:
Tdrgy:
Melld etek:

FSIde k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2021. december 213, 12:58
'fe ket e, ko m ella @ a rkadii.h u'

Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2,1.1-21 Energetikai felad ok elv gz s re
Aj nlatk r s-energetikai feladatok.pdf

,Fontoss g:                  SL rg6s

Ark d M6szaki Bt,

Tisztelt Cim!

Mell kelten megk01d6m aj nlatk r s nket a TOP _PLUSZ 2.1.1-22" Onkorrn nyzati  p ietek energetikai
korszer0sft se" cim0 p ly zati kateg6ri ban energetikai feladatok ell t sa tev kenys g beszerz s re.

Araj nlat t  legyen szives a megadott hat rid6ig                                  , vagyls, 2022, janu r 03, h tf6                       napja° "i8 legyen szives

megk ldeni emailben a fotdeak  ernaiU cfrnre  s postai 6ton a F dezik K zs gi 0nkorrn nyzat 5922
F6ide k, Szent L szl6 t r :1. ¢ rnr.e°

K rj k, hogy az aj nlatt teihez a mell ke t fe o vas apot haszn lja!

Kelt: F61de k, 2021. december 23.

Tisztelettel:
Hajna] G bor sk.
polg rmester



F ide k   

Feladb:
K ildve:
C[mzett:
T rgy:
Mell&kletek:

F6Ide k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2021. december 23. 12:55
'insenergiakft@gmail.com'
Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1,i-21 Energetikai feladatok elv gz s re
Aj ntatk r s-energetikai feladatok.pdf           

Fontoss g:      SOrg6s

UNS Energia Kff.

Tisztelt Cim!

Mel!@kelten megkL ld6m aj&nlatk r s nket a TOP PLUSZ 2.1olm21" 6nkorm nyzati  pSletek energetikai
t- w  t  ....korszerSsltes  cimfJ p ly zati kategOri ban energetikai feladatok ell t sa tev kenysdg beszerz@s re.

Araj nlat t legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022. janu r 03. h tf6) napj ig tegyen szives
rnegk ldeni emailben a foldeak fotdeak.hu ernai! cimre  s postai  ton a F lde k K zs gJ 8nkorm nyzat 6922
FSlde k, Szent L szl6 t r :1° c rnreo

Kdrj k, hogy az aj niatt telhez a me! ke t fe o vas6 ap t haszn lja!

Kelt: FOlde k, 2021, december 23.

Tisztelette "
Hajnal G bor sk.
polg rmester

:....



F61de= k PMHiv

Felad6:
K ldve:
Cimze :
Tdrgy:
IVielldkietek:

F lde k PMHiv <foldeak@foldeak, hu>
2021. december 23. 112:52
'i nfo @ el ect rosu n.h u'

Aj nlatk r s TOP PLUSZ 2.!. 1-21 Energetikai feiadato , elv gz sdre
Aj nlatk r s-energetikai feladatok.pdf

Fontoss g:      S rg6s

Elektrosun K .

Tiszteit Cim!

Meiidkelten megk ldOm aj&nlatk r s nket a TOP _PLUS2 2°1.1=21" Onkorm nyzati  pQletek energetikai
korszer6s{t se" dmd p ly zati kateg6ri ban energetikai feladatok eli t sa tevdkenysdg beszerzds re.

raj nlat t legyen sz{ves a megadott hat rid6i8, vagyis 2022, ianudr 03, h tf6) napj ig legyen szives
rnegk iideni emailben a foldeak@foldeak.hu ernail cimre  s postai 6ton a F lde k K zsdgi Onkorm nyzat 5922
F ldedk, $zent L szl6 t r 1. c{mre.

K r Jk, hog  az aj n att telhez a rne l kelt fe elvas lapot haszn lja 

K elt:: FOlde k, 202:2. december 23.

Tisztelettel
Hajnal G bor sk.
polg rmester



AJANLATKI RIgS

A1Nirott, Hajnal Gitbor, FOlde ik k Szs5g polg irmestere, a ,(}nkorm inyza/i  pfiletek
energetikai korszerfisit se" cimfi 5s TOP PLUSZ 2.1.1-21 kddsz fi felhivfis keretSben
pfilyfizatot kivfin benyfljtani, melyhez kapcsol6d6an a pfilyfizat benydjt isfihoz kapcsol6d6
energetikai feladatok ellfitfisfira a FSldefik .belterfilet 854 hrsz alatt 16v6- ldvett
kultfirhfiz- megnevez6sfi  piiletre (6922 F Ide k, Szent Lfiszl6 t r 16.) vonatkozSan
firajAnlatot k6rek az alfibbiakban rdszletezettek szerint:

Io

II.

AJANLATKER6 NEVE, ELI  ET6S ;GE:

Ndv: FSldefik KOzs5gi Onkormfinyzat
Cirn: 6922 F51dei k, Szent Lfiszl6 t5r 1.
Telefon: +36 62 524 092
E-mail: foldeak@foldeak,hu

A BESZERZES Tt .RGYA, ILLET6LEG MENNYiSI GE

A beszerz s tfir a:
Projekt energetikai tevSkenysdg ellfitfisa a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 kddszfimfi,
,Onkormdnyzati dpMetek energetikai Ko 'zerus tese titrgyfi felhivfis keret ben.
A pfily izat benyfijtfis hoz kapcsolgd6 projekt energetikai feladatok elhit isa a
FSldefik belterfilet 854 hrsz alatt l v5- kivett kultfirhfiz o megnevez sfi  pfiletre
(6922 FNdefik  Szent Lfiszl6 t r 16.) az al ibbiak szerint:

1. Energetikus feladata

Fdadatai a felhivfis szerinfi energefikai szfimit ist ig nyi5
munkar szek kid olgozfisa, kiiliiniisen

4" Sz 5 $6 jogosultsfigfi energetikus, dpfiletenergetikai fitvilfigitfis
,/ -ib.";pfitetenergetikai mell ktetek elk szitdse (02_energetikai melldklet)
4" _ Szak rt6i nyilatkozat
,/ - Majd zfir6 beszfimol6hoz nyilatkozat
4" . beruh,'izfis megval6sitfis it megel6z6 (kiindul6) Allapot,-ira vonatkoz6.

tmafisit6 program h.asznfilat ival k(Sszitett a 176/2008. (V].30.) Korm. rendelet
szerinti - hitelesitett energetikai tanfisitv ny a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet
szerinti szAmitfissal, mety a CO2 kibocsfitfisi  rt keket tartalmazza

,/ - Az energiahattlkonys,'igi fejleszt(isek hat fira bek6vetkez6 (k6ztes)
fillapotot, valamint a beruhgtz is megval.6sitfis, t k vet6 (tervezett) fillapotot
r6gzft6, tan6sit6 program hasznfilatfival k .szitett, a 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet szerinti szfimftfis, mely a CO2 kibocsfitfisi  rt .keket tartalmazza

,/ - Az dpt'fietek 6sszes  ves fiit si h6energia ig ny nek bemutatAsa
1  tt  .    , .   .                t    .t  t                   .         .@tiletenk nti  oszukseglet, szmmtasok benyfiitfisfival

,/ - Nyilatkozat an'a vonatkoz6an, hogy a projektnek nincs el6re l,-ithat6
klimakockfizata

¢" "Az  ptiletenergetikai fitvil,-igitfis, amennyiben az relevfins, az  pit stigyi  s
az d pitdstiggyel 6sszeftigg6 szakmagyakorlfisi tevdkenys gekrS1 sz616
266/20t3. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy jogut6djai 1. meH klete szerinti
mfiszaki szak rt6nek (SzES6,  pfiletenergetikai szak rt6), vagy jogut6djai
szerinti, illetve az EU mils tagfillamaiban jogositvfinyt szerzet ,
Magyarorszfigon nyi!vimtart,-isba vett, az emlitett rendelet vonatkoz6
k6vetelm nyeinek megfelel6, ktilf61di szak .rt6i jogosultsgtggal rendelkez6

1. oldal



szak rt6nek, vagy az energiahat@onysfigr61 sz616 tiSrv6ny vd.grehajtfisfir61
sz616 122/2015. (V.26.)Korrn. rendelet 13-14. pontjfiban leirtak szefinti
energetikai auditorn  kellvegezme"   " "

III. A SZERZOD ;S MEGHATAROZASA
Megbizfisi szerz6d6s

A SZERZODES TELJESITESI NEK HATAmDEJE

P lyfizat beadfisfinak hatfirideje: 2022. januS, r 14.

Vo AZ AJ, NLATOK BiRALATI SZEMPONTJA

A legalacsonyabb ajfinlati fir. Az elbirfilfis alapjgtt a megadott brutt6 ajfinlati { sszeg
k@ezi.

VL AZ AJANLATTI TELI HATARIDO, AZ AJANLAT BENYOJTASANAK CIME,
AZ AJANLATOK FELBONT,&S.ANAK HELYE, IDEJE

Be4rkez6si hat irid6: 2022. janu r (}3. (h6ff6)
Cim" F61deitk K6zs6gi Onkormgmyzat, 6922 FNde , Szent Lfiszl6 tdr 1.

Bontfis: F61defik K6zsdgi Onkormfinyzat, 6922 F61defik, Szent Lfiszl6 tdr 1.
2022. janu ir 04. (kedd)

FO I         K VETELMENYEK         A         BENYUJTOT         A& ILATOKKAL
KAPCSOLATBAN:

- az ajgmlatot egy pdldfinyban zfirt borit@ban, vagy e-mailen kell benyfijtani;
- a borit6kon az alfibbiakat kell feltfimetni:

® ajdnlattevd neve, szdkhelye

®  ,,Projekt energetikai tevdkenys@ elldtdsa a TOP PLUSZ 2.1.1-21 kddszdmfi
felhivds keretdben."

, Az ajdnlattOteli hatdridd lejglrtdig nero bonthatd fel!
- az e-mail tfirgyfiban k drem, az alfibbiakat tantesse fel" ,,Projekt energetikai

tev&enysdg elldtdsa a TOP_PLUSZ 2.1.1-21 k6dszdmgt felhivds keretdben."
- Kdrjtik, hogy ajfinlattdtelhez a melldkelt felolvas61apot hasznfilja.

VII. AZ AJANLATKI RI S MEGKULD£S£NEKNAPjA  .......
,,  ..               :=:7:=-:.  >:

/    o,.                .%,..  , ":
/ :,#!:/      7:;:  ....  ' %. ,= '=  ....

Kelt: F61defik, 2021. december 23. , !!  : iii:.  ....................  i; i:i:!ii:i !!i)?i!ii    ) ':i;;  ]i   

F{51de k K{Szs@i 6nkorm nyzat

2. oldal  ....



Ajfinlatk r6:
F61defik K6zs gi ()nkormfinyzat
Cim: 6922 F61defik, Szem Lfiszl6 t r 1.
Ad6szfim: 15354642-2-06
T6rzsk6nyvi azonosit6 szfim (PIR): 354644

Ajfinlattev6:
N v:
Cim:
Telefon:
E-mail:
Ad6szfim:

Aj nlat t ir a:

Projekt energetikai tev kenys6g ellfitfisa a F ldefik belter let 854 hrsz alatt 16v6
kivett kultfirh z ° megnevez sfi  pfiletre (6922 FNde k  Szent Lfiszl6 t6r 160)
vonatkoz6an .a TOP_PLUSZ 2.1.1o21 k6dszfimfi, ,()nkormfinyzafi  p letek
energetikai korszerfisit6se" t rgyfi :felhiv s keret beno

Aj:, nlati .fir:

TOP PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz im6 felhiv s projekt
energetikai feladatok elhit .sa a FOlde k belte let
854 hrsz alatt l v6- kivett kultOrh iz- megnevez sfi
ptiletre (6922 F61defik, Szent Lfiszl6 t6r I6.)

vonatkoz6an az  raj .nlatk6r6sben meghat rozott
szakmai tartalom szerint

Alulfrott  ....................  , mint az ajfinlattev6 c gjegyz6sre jogosult k pvisel6je az aj lattev6
k pviselet ben a fenti beszerz6si eljfir s sor  a kiir sban foglalt felt6teleket elfogadjuk. A
v llalt k6telezetts6geket teljesitj . Nem  ill fenn 6sszef6rhetetlens g az Aj atk r6  s az
Aj lattev6 c6gek k6z6tt. Aj latu at az Altalfinos l)tmutat6 a Felhiv sokhoz cimfi
dokumenturnban  s a projektre vonatkoz6 pfilyfizati felhivfisban foglalt el6irfisoknak
megfelel6en k szitetttik el.

Az  irajfinlatunk  rv6nyess6ge a kifillitfist61 szfimitott 90 nap

Kelt:  ..............  ,2022  ..................

, . , ,  m . 

c gszerfi al irfis

3. oldal  ....   
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Aj nlatk r6:                      
FNdefik K6zs gi Omkormfinyzat
Cim: 6922 F61defik, Szent Lfiszl6 t r 1.
Ad6s m: 153 54642-2-06
T6rzskOnyvi azonosit6 szfim (PIR): 354644

Ajfinlattev6:
N v:  ! .      

n"   t: : ,     q' Telefo .

Ad6szfim:  -  .-  P   "  - -"  ' : 

Ajfin zt t r a:

Projekt energetika$ tev kenys g ell,'itfisa a FSlde, k belteriilet 854 hrs  alat, : vfi
kive  kultfirhfiz- me evez sfi  pfile:tre (6922 FSlde k  Szen  L szl6 t r 16.)
vonatkoz6an a TOP_PLUSZ 2.1.I-21 kgdszfimfi  ,Onkorm ny afi  p le ek
. energetikM korszerfisit se" tfir fi felhiv is keret ben°

Ajfinlafi fir:

energetikai feladatok ell t isa a F01deAk belte let!
g54 hrsz alatt 16v6- kivett kulttirhfiz- megnevez sfi    ,  oc , O,¢
ptiletre (6922 F01deAk, Szent Lfiszl6 t r 16.)

vonatkoz6an az firaj6nlatk r sbcn meghat ,rozott
szakrnai tartalom szerint

)

"  :  -  ..- .-i
" AFN :27 %:
" ..(for|n*)  " 

i'

Alulirott  ....................  , mint az ajfinlattev6 c@jegyz sre jogosult k@visel6je az aj lattev6
k@viselet ben a fenti beszerz si eljfir  sor  a kiirfisban foglalt felt teleket elfogadjuk. A
vfillalt Mitelezetts geket teljesitjtik. Nem fill fenn t sszef rhetetlens g az Aj llatk r5  s az
Aj lattev6 c gek kOzOtt. Ajfirdamnkat az Altalgnos l)tmutat6 a Felhiv okhoz cimfi
dokumentumban  s a projektre vonatkoz6 p ilyfizati felhiv,lsban foglalt el6ir soknak
megfelel6en k szitettitk el.

Az fixajfinlatunk  rv nyess ge a kifillit ist61 szfimitott 90 nap

Kelt:  ..............  ,2022... .c,.c ..- .9=. . .  .

AnK 
-U  6L

@B) Ill nhala .
T.   h  u. 2o.

A= : 20a8 76,.2  og.: oa.!od15148
BankmL: '10101047 700-0't (X)0008

c gszerii alfiirfis

3. oidal                 :.
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Feiad6:
KiJldve:

Cirnzett:

F61de k PMHiv <foldeak@foldeak.hu>
2022. janu r 3.15:40
polgarmester68@gmail.com; R k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;
munkaugy@foldeak.hu
FW: Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2,1,1-2.1 Energetik  feladatok elv gz s re
/ ,raj nlat F61de k Kuittirh z .pdf

From: ElectroSun Kft. <info electrosun.hu>

Sent: Monday, Januan1 3, 2022 2:57 PM
To: 'FOlde k PMHiv' <foldeak@foldeak.hu>
Subject'. RE: Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.1.1-21 Energetikai feladatok elv gz s re

Tisztelt Cim!

Mellekletbe csatoiva kiJldjOk az  rajanlatunkat.

0dv6zlettel'

ablonkai L sz 6
E ectroSun Kfto

+36 20 585 0030
6724 Szeged, Ipoly sor 11/b.
info@electrosun.hu
www.electrosun,hu

From: FOlde k PMHiv [mailto:foldeak@foldeak.hu]
Sent: Thursday, December 23, 2021:12:52 PM
To: info@electrosun.hu
Su:bject: Aj nlatk r s TOP_PLUSZ 2.:[.1,2& Energetikai feladatok eiv gz s re
Importance: High

Elektrosun Kft,

Tisztelt Cim!

Mell kelten megkiJld6m aj nlatk r siJnket a TOP _PLUSZ 2.::[.:L-2:[" Onkorm nyzati . .p iletek energetikai
korszer isit se" cimd p ly zati kateg6ri ban energetikai feladatok ell t sa tev kenys g beszerz s re.

Araj nlat t legyen szives a megadott hat rid6ig, vagyis 2022, janu r 03. h tf6  napj. iig Iegyen szives
megk ildeni emailben a foldeak@foldeak.hu email cimre  s postai 6ton a F61de k. Ki zS gi Onkorm nyzat 6922
F61de k, Szent L szl6 t r 1. cimre.

K rji k, hogy az aj nlatt telhez a mell kelt felolvas61apot haszn: lja!



iiiii ¸'
:i i i  ¸

i   iii!iii! 
ii  iiii!ii!i 

ii!ili ii

t

i   i

!

|!

°   i •

i,ii!:

: :iii t: FOlde k, 2021. december 23.

Tisztelettet:
Hajnal G bor sk.
po[g rmester
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Aj nlatk r6:
F61de k KOzs gi tSnkormimyzat
Cim: 6922 FOldefik, Szent Lfiszl6 t6r 1.
Addszfim" 15354642-2-06
T6rzsk6nyvi azonosit6 sz im (P1R): 354644

Ajfinlattev6:
N v: ElectroSun Kft.
Cim: 6724 Szeged, Ipoly sor 11/b
Telefon: +36 20 585 0030
E,mail: info@electrosun.hu
Addsz tm:2" 981461-2-06

Aj nlat t rgya:

Projekt energetikai tev kenys g ellfitfisa a FNdefik belterfilet 854 hrsz alatt 1@6 o kivett
kultgrhfiz- megnevez sii  pfiletre (6922 Ffildefik, Szent Lfiszl6 t6r 16..) vonatkoz6an a
TOP_PLUSZ 2.1ol-21 kddsz mfi, , )nkormfinyzafi  pfiletek energetikai korszeriisit6se"
t:irgyfi felhivSs keret ben.

Aj nlati  r:

Ajfinlat tfirgya

TOP PLUSZ 2.1.1-21 k6dsz imfi felhfv s
project energetikai feladatok ellfitfisa a
FiJldegk belteriilet 854 hrsz alatt 16vg
kivett kultfirhfiz- megnevez6sfi 6piiletre
(6922 F Idetik, Szent L szl6 t6r  16.)
vonatkoz6an   az    rajfinlatk r sben
meghat rozott szakrnai tartalom szerint

nett6 8sszeg
(forint)

17 401 500 Ft

AFA 27%
(forint)

4 698 4 5 Ft

brutt6 8sszeg
(forint).

22 099 905 Ft

Alulirott Jablonkai Limzl6, mint az ajfinlattev6 cdgiegyzAsre jogosult k@visel6je az ajfinlattev6
k@viselet ben a fenti beszerzdsi elj rfis sor m a ki[rfisban foglalt felt teleket elfogadjtdc A vfillalt
k6telezetts6geket teljesitjtik. Nero All fenn 6sszefdrhetetlens6g az Ajfinlatk r6 ds az Ajfinlattev6 c6gek
kOz6tt. Ajfinlatunkat   Altalfinos 0tmutat6 a Felhiv isokhoz cimfi dokumentumban ds a projektre
vonatkoz6 p .lyfizati felhivfisban foglalt el6[rgtsoknak megfelet6en k6szitetttik el.

Az Arajfinlatunk  rv nyess ge a kifillitfist61 szfirnitott 90 nap

Kelt: Szeged, 2022. Janufir 03.

@

cdgszerfi alfiirfis



Feladb:
K ldve:
Cimzett:

FSIde&k PMHiv <foideak@foldeak.hu>
2022. janu r 3.15:42
polgarmester68@gmail.com; R&k6czi Edit; rerika@foldeak.hu;
munkaugy@foldeak, hu                    : ,
FW: TOP Piusz aj nlat
INS Energia F61de k al&nlat.pdf

From" GyOrgy,Gombos L6r nd <insene_r _kft l,com>
Sent: Monday, January 3, 2022 3:00 PM
To' foldeak@foldeak.hu
Subject= TOP Plusz aj nlat

Tisztelt Poig rmester 0r!
Els6sorban k6sz6n6m sz pen felkeres sOket.
Meil: kelem aj nlatunkat.
B rmi k rd s feimer01, k :rem keressen bizaiommal

Gy6rgy-Gombos L6r nd

" gvvezet5'°

[ ]

6753 Szeged, Z gr b utca 10!
Tel: +36306514625

Emaii" i n se n_e r giakft@  m a i i. co m
jora nd; g o_y___Egy_@  mail. corn
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Aj n[at TOP PLUSZ 2ololo21

AJANLAT

Tisztelt Hajnai G bor Polg rmester UrW.

Felk r s re a k vetkez6 aj nlatot ad]uk,

AJANLATKER6: F6|de6k K zs gi 6nkorm nyzat
CIH: 6922 F ide6kt Szent L szl6 t r &,
ADOSZAH: 15354642=2=06
T6rzsk nyvi azonosit6 sz&m (PXR): 354644

AJANLATTEVO NEVE: INS Enerc ia Szolg ltat6  s Kereskedelmi Kft.
SZEKHELYE" 6753 Szeged, Z gr b utca :1.01
KEPVISELO NEVE: GySrgy-Gombos L6r&nd
ELERHETOSEGE (Telefon  e- ail): +36-30-651-4625, !o_r nd,g.yg.Eg_y_@gmail.com
insenerQiakft@qmail,com
ADOSZAH:  :&3770693=2-06

Aj&nlat t rgya:

Projekt energetikai tev kenys g ell t6sa a FSIde&k belter01et 854 hrsz alatt i v6 o kivett ku tSrh&z =
megnevez6sd  p01etre (6922 FSIde&k, Szent L&szi6 t r 16.) vonatkoz6an a TOP PLUSZ 2.1,i-21
k6dsz mQ, (3nkorm nyzati 6pQletek energetikai korszerfisit6se" t rgy6 feihiv s keret6beno

Aj aiati &r 

TOP_PLUSZ 2,1,1=21 k6dsz&m 
felhiv&s projekt energetikai
feiadatok el|&t sa a FSide k
beiterfilet 854 hrsz. alatt l v -kivett
kuiit rh z- m.egnevez si  p |etre
(6922 F lde k:  Szent L&szl6 t r &8,)
vonatkoz6an az  raj&nlatk6r sben
meghat rozotL szakma  tartalom
szerint

&9o&4&,O00 5,168o 78 24°309°070

AlUli:i ott Gy6rgy-Gombos L6r&nd, mint az aj&nlattev6 c6gjegyz6sre j ogosutt k6pvisel6je az
aj nlattev6 k pviselet ben a fentibeszerz6si el s sor n a kiir&sban foglait felt6teleket
elfogadjuk: A v&llait k6telezetts geket teijesitj0k. Nero  !! fenn 6sszef6rhetetlens6g az Aj nlatk r6
s az Aj&nlattev6 c gek k6zStt. Aj nlatunkat az P, ltaifinos U tmutat6 a Felhiv sokhoz c[mfi

dokumentumban  s a projektre vonatkoz6 p ly zati felhiv sban foglalt el6ir soknak
megfelel6en k szitettQk el,

Az  raj6nlatunk  rv nyess ge a ki llit st61 s.z mitott 90 nap
Kelt' Szeged, 2.022.01.03.

:.

t:
,/'y 

G yO gy-Ggmb0s L6r nd
Ogy, . Zet6

INS En gi.a Sz_oi. aitat0  ls  ,e, sk . . elmi Kft:.
"" INS Energia , "-  "

..

753 Sze ed: Z . ab u, IOL
AdSsz m: :,I.3 70693-2 6

,!



0gyiratszbm" F lde&ld 12022

Jegyz6k ,nyv

K sz ilt: 2022. ]anubr 04. nap]&n 08 6ra 10 perckor a F lde k beiter let 854 hrsz alatt
I v6o kivett kuitQrh&z= megnevez s  6p ilet feldjit&sa = Enetgetikai ei6k szit 
tev kenys g beszerz se aj nlatt teli lehet ss g biztosit s val az al bbi projekt
keret beno

==
TOP Plusz  o .2=2 ==,,Onkorm nyzati  pQletek enetgetikai korszerQsit se"

2022. jan  03. napj ig - hat rid ben -  rkezett aj nlat k felb nt sa t tgy ban
3elen  vannak'HajnalG&borpolg&rmester

Rakonczai Erika jegyz  helyettes

Jegyz6kOnyvvezet6: Rakonczai Erika

A jelenlev6k meg&llapltj&k, hogy 2022. janu&r 03. napj&n 00.00 6r&ig= hat&rid6ben- 3 darab
&raj nlat  rkezett a Felhiv&sra.

Hat&rid6n tQ! aj&nlattetei nem erkezett.
A hat&rid6ben erkezett &rajanlatok az alabbiak:

1. DC/PA Projekt Advice Kft.
(6726 Szeged, Nemeth A. utca 15.)
A..j niata" 4 400 000,- +0% AFA = br tt6 4 400 000,o Ft
Erkezett: 2022.01.03 08 6ta 37 pete
Megfelel6s g az aj nlatt teli felhiv&snak:  egfelel

2. Cooperation 2(}08 Kft.
(6727 Szeged, Gerle utca 63.)
A j niata" 4 700 000,=+ 27 % AFA = bt tt6 5 969 0( 0,o Ft
Erkezett: 2022.01.03.13 6ra 53 perc
Megfelei s g az aj nlatt teli felhiv snak:  egfelel

3. Koko Consult Kfto
(6723 Szeged, Csaba utca 22/B.,3.em. 7.)
A j nlata: 4 650 000 + 0% AFA = brutt6 4 !i50 000,= Ft
Erkezett:2022.01.03. 1't bta 25 perc
Megfelel6s g az aj nlatt teli feihiv&snak: Nlegfelei

Az aj&nlatok bir&iati szempontja a iegalacsonyabb aj&nlati &r, az eibir l&s alapj&t a
megadott bruttb aj nlati 6sszeg k pezi.

=,
A TOP Plusz 1.1.2-2t ,,Onkorm nyzati  p iletek energetikai korszer(isit se" p&ly&zat
vonatkoz&s ban projekt energetikai ei6k szit6 feladatok ell t&s&ra   a F61de&k
belteriJlet 854 hrsz alatt i v6= kivett kultQrh&z= megnevez sLi  piJlet felQjit&sa= projekt
energetikai ei6k szit6 feladatok ell&t s ra Projekt Advice Kft. -t (6726 Szeged, N meth
A. utca 15.) ajanlata a legkedvezSbb.
A K6pviselS-test(31et sz&m&ra javaslom elfogad&sra a Projekt Advice Kft. aj nlat t.
A jegyzSk5nyvet elolvas s  s felolvas s ut n a jelenl vSk j6v&hagy61ag irj k al .

polg&rmester
Rakonczai Erika
Jkv.vezetS, jegyz5 helyettes
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