
 

 

 
 
 

 
 
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 benyújtása szükséges. 
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység 
esetében tervezői költségbecslés benyújtása szükséges. 
 
 
 
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 „terület kitisztítása, faírtás” mint önállóan nem támogatható tevékenység magába 
foglalja a fák metszését is? 
 
Válasz: Igen.  A Felhívás 3.1.2.2 pontja értelmében a választható önállóan nem támogatható 
tevékenységek között lehetőség nyílik az érintett terület kitisztítása, fairtásra, mely keretében 
a fák metszése is elvégezhető. 
 
 
 
 
Kérdés: Van-e lehetőség a Felhívás keretében laptopok beszerzésére? 
 
Válasz: Igen. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhívás 5.5 pontja értelmében az eszközök 
beszerzésének költsége 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: Be lehet-e nyújtani a pályázatot elektronikus formájában pendrive-on CD/DVD 
helyett? 
 
Válasz: Nem. A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls,, valamint pdf-
fájl formátumban is, kizárólag nem újraírható, és nem módosítható CD/DVD lemezen), 
valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem adatlap, 
nyilatkozatok, stb.) 1 eredeti papír alapú példányban szükséges benyújtani. 
 
 
 
 
Kérdés: El lehet-e számolni tetőjavítást közösségi ház felújítás keretében? 
 
Válasz: Igen. A Felhívás 3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek 3) 
Közösségi ház fejlesztése, kialakítása tevékenység esetében felújítás keretében 
megvalósítható tetőfelújítás. 
 
 
 
 
Kérdés: Kötelezően megvalósítandó-e az akadálymentesítés a közösségi ház felújítása 
során? 
 
Válasz: Igen. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja alapján a 
közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító 
épület/épületrész építése/felújítása során kötelező az akadálymentesítés.  
 
 
 



 

 

 
Kérdés: Meglévő játszótérrel rendelkező telken lehet-e további eszközöket elhelyezi a 
pályázat keretében? 
 
Válasz: Igen. Amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlanon már valósult meg fejlesztés, illetve 
amennyiben találhatók játszótéri eszközök, szükséges a jelen fejlesztést a korábbitól 
lehatárolni, illetve amennyiben a meglévő eszközök támogatás felhasználásával valósultak 
meg, szükséges figyelemmel lenni az esetleges fenntartási kötelmekből adódó korlátozásokra! 
 
 
 
 
Kérdés: De minimis támogatásnak minősül-e a jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás? 
 
Válasz: A Felhívás 3.2 „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása” pontja értelmében a projekt előkészítése, mint támogatható tevékenység, a 
255/2014. (X.10.) Kormányrendelet 4. § 15. alapján csekély összegű támogatásnak minősül. 


