
 

 

 
 

 

 

 

Kérdés: Kötelező-e 3 mérföldkő tervezése?   

Válasz: A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 5 

mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 

szükséges megtervezni. 

 

 

Kérdés: Szükséges-e árajánlatok benyújtása?  

Válasz: A felhívás 6.1.1. pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 
1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás. A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető 
eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó 
cégek honlapja).  
b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység  
esetében tervezői költségbecslés.  
 
 
 

Kérdés: Pénzügyi vezetőnek szükséges-e a felsőfokú végzettség vagy elégséges a középfokú 

pénzügyi végzettség?  

Válasz: A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú pénzügyi végzettséggel és legalább 2 éves, projekt 
pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.  
 
 

Kérdés: Van-e az eszközbeszerzésnek bármilyen feltétele? 
 
Válasz: Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a felhívás 3.1 fejezetében felsorolt 
támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és 
amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott fejlesztés 
funkciójának megfelelő működtetéséhez.  
 
 
 
Kérdés: Szükséges-e tulajdoni lap csatolása a pályázathoz, amennyiben ők az ingatlannak az 

üzemeltetői, amelyben a fejlesztés megvalósul majd? 

Válasz: Igen. A Felhívás 6.1.1. pontja alapján a helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó 

mellékletek listájában szerepel a beruházással érintett ingatlan(ok) 60 napnál nem régebbi, tulajdoni 

lapja(i), vagy a tulajdonszerzés szándékát alátámasztó tartalmú szerződés vagy előszerződés vagy 

kétoldalú szándéknyilatkozat (pl.: adásvételi, ajándékozási), vagy az ingatlan használatára való 

jogosultságot igazoló okirat (bérleti szerződés, szívességi helyszín-használati szerződés, vagy a helyi 

önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben a fejlesztés helyi önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanon valósul meg és a támogatást igénylő nem az önkormányzat). ÁÚHF 7. fejezete - A 

fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek szerint.   

 

 



 

 

 

Kérdés: A Helyi támogatási adatlap 3.3. és 3.4. pontjában lévő nyilatkozatra van-e formanyomtatvány, 

amit használni kell? 

Válasz: A nyilatkozat megtehető az adatlap hivatkozott pontjában a megfelelő szöveg feltüntetésével, 

de a HACS által kidolgozott és közzétett nyilatkozat minta kitöltésével is. 

 


