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3394670286
Iktatószám: 675/5701/1/59/2018
Kedvezményezett neve:
Harc Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe:
7172 Harc Fő utca 59.
Ügyfél-azonosító:
1003076923
Projekt azonosítója:
1939053893

TÁMOGATÓI OKIRAT
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09. napján meghirdetett,
Egyedi szennyvízkezelés című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Harc Község Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2018.06.28
09:32:36 időpontban 1939053893 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a 1939053893 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.
Jelen támogatói okirattal a 2019.május 23. napján 3006591288 iratazonosító számon kibocsátott támogatói okirat módosul.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalva a
támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban
meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Támogatási kérelemmel elért pontszámok:
Rangsor

Maximális pontszám

Elért összpontszám

Döntés-előkészítő Bizottság támogathatósági
határpontszáma

Szennyvíz 6B- konvergencia

100

54.5

40

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 68 461 367 Ft , azaz hatvannyolcmillió-
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négyszázhatvanegyezer-háromszázhatvanhét forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2019.10.15.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.06.29.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.11.30.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: az Okirat kézbesítését követő naptól számított 36 hónap utolsó napja.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:
ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.
A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 80 542 785 Ft, azaz nyolcvanmillió-ötszáznegyvenkettőezer-hétszáznyolcvanöt forint.
A Támogatás intenzitása: 85,00 %
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 34 230 683 Ft, azaz harmincnégymillió-kettőszázharmincezer-hatszáznyolcvanhárom
forint.

Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott
támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1.
mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése
érdekében jogosult és köteles felhasználni.
Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg
fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.
Indokolás
A 3006591288 számon kibocsátott támogatói okiratban foglaltak módosítására került sor a döntés saját hatáskörben történt felülvizsgálata
eredményeként, mivel Harc Kossuth u. 35. szám 205/2 hrsz vonatkozásában nem kapcsolódik elfogadott megvalósítási helyhez kapcsolódó
költség, így nem felelt meg a Felhívás 3.4. pontjának. Továbbá a módosításra a 2022.08.10. napján saját hatáskörben indított 3391416052
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iratazonosító számon hozott értesítő levélben jóváhagyott változásbejelentésben foglaltak átvezetése céljából került sor.
Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a projekt megvalósítására és az elszámolásra előírt határidők tekintetében a 2019.05.23. napján 3006591288
iratazonosító számon kibocsátott támogatási okirat hatálybalépésének dátuma irányadó.
Nem támogatott költségek
Jogosultságellenőrzésen elutasított tételek:
Nem megfelelő megvalósítási hely részlet
Megvalósí
tási hely
sorszáma
01

Település

Közterület
neve

Közterület
típusa

Házszám

Helyrajzi
szám

Kossuth

utca

35

205/2

Harc

Blokkazonosító

Indokolás

VQ0AR-W- Együttműködési megállapodás nem került
13
csatolásra a Harc Kossuth u. 35. 205/2 hrsz
vonatkozásában, így a támogatási jogosultság
nem állapítható meg, a nevezett ingatlan
megvalósítási helyként nem fogadható el.
A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások 10. pontjában foglaltak alapján elvárás
a fejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosokkal
együttműködési megállapodások megkötése,
amely tartalmazza a jogokat és
kötelezettségeket, továbbá az üzemeltetési
költségek tekintetében a fizetésre vonatkozó
feltételeket.

Elutasított építési tétel
Építés
sorszáma

Tétel ÉNGY azonosító

Tétel
mennyisége

Indokolás

1

530010602230

6.3

A tétel nem fogadható el, mert a Harc Kossuth u. 35. 205/2 hrsz vonatkozásában nem
kapcsolódik elfogadott megvalósítási hely.

1

530010604741

1

A tétel nem fogadható el, mert a Harc Kossuth u. 35. 205/2 hrsz vonatkozásában nem
kapcsolódik elfogadott megvalósítási hely.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel,
támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indokolása megtekinthető a Megyei Kormányhivatal illetékes
Főosztályán.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10
napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el
nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják
be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott
költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt
kötelezettségek végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,
továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés
nélkül módosulnak.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai
uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is
eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást
követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Hatálybalépés
Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra,
hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az
Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha az Okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a
kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.
Az Okirathoz csatolt 10 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan
része.
Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.
Budapest, 2022. szeptember 23.

Támogató
Papp Zsolt György
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője
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Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése
10. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány
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1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során
keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása
során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem
közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:
1) A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja hatálya alá tartozó települések esetében a partinak és partközelinek nem minősülő,
szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó olyan települések nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 54.§-ával (a továbbiakban: Balaton-törvény) összhangban lévő
fejlesztést kívánnak megvalósítani, 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alattiak, valamint zárt rendszerű szennyvízelvezető
hálózattal nem rendelkeznek.
2) A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja hatálya alá tartozó településeken a Balaton-törvény előírásait is figyelembe kell venni.
3) A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője
által hitelesített Települési Szennyvízkezelési Programmal összhangban nyújthatók be. A Települési Szennyvízkezelési Program, továbbá a
területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóság (illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a környezetvédelmi hatóság (illetékes
Kormányhivatal), valamint egyéb véleményező államigazgatási szerv véleménye a pályázat mellékletét képezi. A Települési
Szennyvízkezelési Programban szerepeltetni kell a település szennyvízkibocsátására vonatkozó adatot (lakosegyenérték).
4) Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve a felszín alatti vizek minősége szempontjából
fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a jóváhagyott Települési
Szennyvízkezelési Program ezt lehetővé teszi.
5) A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási kérelmek beadásakor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve
ehhez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódások bemutatása a VGT releváns részeihez (melyet a Megvalósíthatósági Tanulmányban kell
teljes körűen bemutatni).
6) A projektek műszaki tartalmának vízjogi létesítési engedélyezési eljárását megelőzően meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács
Szakmai Bizottságának szakvéleményét, mely alapján az ott megfogalmazott szakmai javaslatok figyelembevétele szükséges az
engedélyezési tervdokumentáció véglegesítéséhez. A vízügyi szakvélemény másolata a pályázat mellékletét képezi.
7) A projekt benyújtásához lakossági felmérést kell készíteni. A vállalt csatlakozások/együttműködések számáról és a fejlesztéssel érintett
ingatlanok viszonyított arányáról felmérési összefoglalót kell készíteni. Konzorciumi pályázat esetében az adatokat településenként
külön-külön kell összesíteni.
8) A fejlesztéssel érintett ingatlanok közül az egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, tisztítómezővel ellátott
oldómedencés létesítmények (felhívás 3.1.1 fejezet a), c) és g) támogatható tevékenységei) megvalósítási helyszínei esetében a
tulajdonviszonyok igazolásához az alábbi dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokirati formában történő benyújtása szükséges:
A projektgazda által hitelesített összesítő lista, amely tartalmazza az adott ingatlan helyrajzi számát, az ingatlanra telepített létesítmények
mennyiségét és műszaki specifikációját és a területtulajdonos nevét. A felsorolt megvalósítási helyszínek vonatkozásában a tulajdoni lap
benyújtása nem szükséges sem a pályázathoz, sem a Támogatói Okirat megkötéséhez. A projektgazda által készített (önkormányzati)
összesítő alátámasztásaként a projektgazdának rendelkeznie kell az érintett területek tulajdonosai által aláírt hozzájáruló nyilatkozatokkal
melyekben hozzájárulnak a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá ahhoz, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre
áll.
9) A felhívás 3.1.1 fejezete b), d), e), f) támogatható tevékenységei esetében szintén elvárás a fejlesztéssel érintett ingatlantulajdonosokkal
együttműködési megállapodások megkötése, amely tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket, továbbá az üzemeltetési költségek
tekintetében a fizetésre vonatkozó feltételeket.
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10) A közcsatornázást nem igénylő, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt
szennyvíztárolók és házi beemelők, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények alkalmazására irányuló fejlesztések esetén a
települési önkormányzatnak biztosítania kell a telken belüli szakszerű megépítést. Ezen kívül a berendezések önkormányzati tulajdonban
kell, hogy maradjanak és azok település szintű szakszerű üzemeltetéséről az önkormányzatnak legalább a fenntartási kötelezettség
időszakára gondoskodnia kell.
11) Az utótisztítást, vagy hasznosítást végző természetközeli szennyvíztisztítási eljárás megfelelő üzemeltetéséhez a gyakorlati szaktudás
meglétének feltétele szükséges. A feltétel teljesítését az ügyfélnek legkésőbb a szennyvíztisztító rendszer üzembe helyezéséig kell
igazolnia.
12) A felhívás 3.1.1 fejezete valamennyi támogatható tevékenysége tekintetében elvárás, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés
minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja. Egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, tisztítómezővel ellátott oldómedencés
létesítménnyel egy, vagy több ingatlan is ellátható, de egy berendezés maximum 50 lakosegyenérték terhelés tisztítását biztosító
kapacitással rendelkezhet.
13) Egyedi szennyvízkezelő berendezést/létesítményt, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítményt úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó
tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.
14) A projekt keretében telepített egyedi szennyvízkezelő berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények 100 %-át a
projektzárásig üzembe kell helyezni.
Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:
1) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt
és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.
2) Engedélyköteles építési tevékenység esetében legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt - beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
tervdokumentációt és műszaki leírást.
3) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős
használatbavételi engedélyt, ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást, azzal, hogy a jogerős
használatbavételi engedélyt az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követő 6 hónapon belül be kell nyújtani a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár). Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyvet.
4) Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési
engedélyköteles. Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes
számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is. Ha a projekt nem építési engedély köteles, akkor az építési
és felmérési napló elektronikusan és papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).
5) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában
fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások:
1) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó
engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.
2) A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
15.§ (2) bekezdése szerinti, víziközmű-üzemeltetési jogviszonyt létrehozó szerződéses esetek kivételével - nem adható bérbe, jótállás alapján
történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Kincstár által rendszeresített és a
Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat
mellékelve - saját forrásból lecserélhető. Pótlás az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező.
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3) Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a
továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor
a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
b. 2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY
szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell
alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
c. 2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY
referenciaárakat kell alkalmazni.
4) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési
kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára történő hivatkozást, a vevő és a számla
kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot
(amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a
számlarészletező végén a "végösszesen" nettó és bruttó összegét.
5) A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a pályázat céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal
rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.
6) Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az
igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más
forgalmazótól nem szerezhető be.
7) A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra - a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt amennyi anyag a támogatott projekttel kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.
8) Valamennyi technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti elemnek teljesítményigazolással kell rendelkeznie (275/2013. (VII.16.) Korm.
rendelet alapján).
9) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembehelyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott
gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja.
10) Egyedi szennyvízkezelő berendezés telepítése esetén az MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány fogadható el.
Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény esetén az MSZ EN 12566-1 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány fogadható el.
11) Természetközeli szennyvíztisztítás önmagában nem, csak biológiai tisztítás után alkalmazható.
12) Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon.
Létszámfenntartással kapcsolatos elvárások:
Amennyiben a kedvezményezett a meglévő munkavállalói létszámán felül új munkavállaló/munkavállalók alkalmazását vállalja, úgy vállalnia kell,
hogy fenntartási időszak alatt fenntartja a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén - a csökkenés mértékétől függetlenül - az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!
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2. melléklet - Jogkövetkezmények
A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
a) a Kedvezményezett már nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott támogathatósági feltételeknek (a Vidékfejlesztési
Programban meghatározott jogosultsági kritériumoknak);
b) a Kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át nem teljesíti.
c) a projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását nem teszi lehetővé.
d) Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve kevesebb, mint 80%-ban lakóingatlanon valósul meg.
e) A Kedvezményezett a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt a záró kifizetési kérelem beadási határidejéig nem nyújtja be.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények
Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését követő ellenőrzések során
megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg visszafizetésére:

Tartalmi értékelési szempont

1.

2.

3.

4.

A pályázó szervezet és az ingatlantulajdonosok között
megkötött együttműködési megállapodások száma a
támogatási kérelemben beadott darabszámhoz képest
több mint 10%-al csökken
a vállalt foglalkoztatotti létszámbővítési
kötelezettségének nem tesz eleget

"A" oszlop
Valamennyi jogosulatlanul
igénybevett többletpont után
visszafizetendő összeg

minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2,5%-a
A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt
minden jogosulatlanul igénybevett
társadalmasításhoz kapcsolódó tájékoztató kampányok,
többletpont után a hatályos
egyéb intézkedések számának csökkenése
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a
A megvalósíthatósági tanulmányban vállalt
minden jogosulatlanul igénybevett
környezetvédelmi szempontok be nem tartása
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

"B" oszlop
Amennyiben a támogatási
kérelemre adott összpontszám a
jogosulatlanul igénybevett
többletpont hiányában nem érte
volna el a Döntés-előkészítő
Bizottság által meghatározott
támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 5%-a
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a
minden jogosulatlanul igénybevett
többletpont után a hatályos
támogatói okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan igénybevétel, úgy az "A" oszlopban rögzített
egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági
határpontszám alá csökkenést, mely esetben a "B" oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.
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3. melléklet - A Projekt forrásai
A Projekt teljes költsége összesen (Ft):
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):
Támogatás összege (Ft):
Önerő (Ft):
Saját forrás (Ft):
Egyéb támogatás (Ft):
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):

80 597 028
80 542 785
54 243
68 461 367
12 135 661
12 135 661
0
54 243
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4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.
Mérföldkövek
Mérföldkő Mérföldkő elérésének tervezett dátuma
Megvalósítani tervezett eredmény
sorszáma
leírása

Mérföldkő eléréséig felhasználni
tervezett támogatás összege (Ft)

1

2021.11.02.

Az első mérföldkőhöz tervezett eredmény
elérésénél kiindulási alapnak tekintettük a
támogatási szerződés megkötésének
vélelmezett időpontját, amely 2018.09.15.
Tervezésünk alapján megvalósul a
projektmenedzsment felállítása, a lakossági
tájékoztatás, a kiviteli tervek elkészítése, a
szükséges engedélyek megszerzése, a
területszerzés és előkészítés,a közbeszerzési
dokumentáció elkészítése.

12 759 523

2

2022.02.15.

Tervezésünk alapján megvalósul a
Közbeszerzési eljárás lefolytatása, Műszaki
ellenőr és a Kivitelező (k) kiválasztása.

22 981 287

3

2022.03.15.

Tervezésünk alapján megvalósul a Kiviteli
munkák 50%-os készültségi szintjének elérése,
a Műszaki ellenőri feladatok 50%-os szintjének
elérése,a Projektmenedzsment feladatok 40%os szintjének elérése.

16 308 955

4

2022.11.15.

Tervezésünk alapján megvalósul a Próbaüzem
lezárása Kiadási tételazonosítók: E1, E2.

16 308 955

5

2022.11.30.

Tervezésünk alapján megvalósul a műszaki
ellenőr (100%), tájékoztatás (100 %)
tevékenységek. Záró kifizetési kérelem
benyújtása (vízjogi üzemeltetési engedély
megléte). Kiadási tételazonosítók: A1.

Műszaki szakmai eredmények
Mérföldkő
Eredmény megnevezése
sorszáma

Eredmény leírása

148 753

Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1

Tervezési folyamat, előkészítési folyamat

Tervezési és előkészítési folyamatok
megvalósulása. Az engedélyek, tervek
beszerzése, a közbeszerzési folyamatok
előkészítése

Elkészülnek a műszaki, kiviteli tervek, a
közbeszerzési eljárás folyamata elindul.

2

Közbeszerzés

közbeszerzési eljárás lefolytatása ? 100 %

A közbeszerzési eljárás lezárul, kiválasztásra
kerülnek a beruházás megvalósítói, a műszaki
szakemberek.

3

beruházás megkezdése

A beruházás készültségi szintje közelít az 50% Megvalósul egy természetközeli,
-hoz.
nádgyökérzónás szennyvíztisztító megépítése,
előülepítő műtárgyban történő előkezeléssel. A
tisztított szennyvíz befogadója a Sió-csatorna.

4

A kivitelezés befejezése

Tervezésünk alapján megvalósul a Próbaüzem Megvalósul egy természetközeli,
lezárása Kiadási tételazonosítók: E1, E2.
nádgyökérzónás szennyvíztisztító megépítése,
előülepítő műtárgyban történő előkezeléssel. A
tisztított szennyvíz befogadója a Sió-csatorna.
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Mérföldkő
sorszáma
5

Eredmény megnevezése
Tervezésünk alapján megvalósul a műszaki
ellenőr (100%), tájékoztatás (100 %)
tevékenységek. Záró kifizetési kérelem
benyújtása (vízjogi üzemeltetési engedély
megléte). Kiadási tételazonosítók: A1.

Eredmény leírása
Tervezésünk alapján megvalósul a műszaki
ellenőr (100%), tájékoztatás (100 %)
tevékenységek. Záró kifizetési kérelem
benyújtása (vízjogi üzemeltetési engedély
megléte). Kiadási tételazonosítók: A1.

Az eredmény nem számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága
Megvalósul egy természetközeli,
nádgyökérzónás szennyvíztisztító megépítése,
előülepítő műtárgyban történő előkezeléssel. A
tisztított szennyvíz befogadója a Sió-csatorna.
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5. melléklet - A Projekt költségvetése
Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek
Megvalósítási
hely sorszáma

Település

Közterület neve

Közterület
típusa

Házszám

Blokk-azonosító

Helyrajzi szám

01

Harc

Kossuth

utca

3

VQ0AR-W-13

232/1

01

Harc

Kossuth

utca

5

VQ0AR-W-13

231

01

Harc

SIÓ

utca

V3AXL-2-13

236

01

Harc

SIÓ

utca

V3AXL-2-13

160

01

Harc

SIÓ

utca

V3AXL-2-13

36/13

01

Harc

DÓZSA GYÖRGY

utca

V3AXL-2-13

36/14

01

Harc

DÓZSA GYÖRGY

utca

V3AXL-2-13

141

01

Harc

DÓZSA GYÖRGY

utca

V3AXL-2-13

07/16

01

Harc

DÓZSA GYÖRGY

utca

01

Harc

Kossuth

utca

7

01

Harc

Kossuth

utca

01

Harc

Kossuth

utca

01

Harc

Kossuth

01

Harc

Kossuth

01

Harc

01

Harc

01
01

V3AXL-2-13

07/20

VQ0AR-W-13

230

8

V37AL-A-13

288

9

VQ0AR-W-13

229

utca

11

VQ0AR-W-13

228/2

utca

12

V37AL-A-13

286/4

Kossuth

utca

13

VQ0AR-W-13

227

Kossuth

utca

14

V37AL-A-13

285/3

Harc

Kossuth

utca

15

VQ0AR-W-13

226/2

Harc

Kossuth

utca

17

VQ0AR-W-13

225

01

Harc

Kossuth

utca

18

V37AL-A-13

284

01

Harc

Kossuth

utca

19

VQ0AR-W-13

224

01

Harc

Kossuth

utca

20

V37AL-A-13

283

01

Harc

Kossuth

utca

21

VQ0AR-W-13

223

01

Harc

Kossuth

utca

22

V37AL-A-13

282

01

Harc

Kossuth

utca

23

VQ0AR-W-13

222

01

Harc

Kossuth

utca

25

VQ0AR-W-13

221

01

Harc

Kossuth

utca

26

V37AL-A-13

279

01

Harc

Kossuth

utca

28

V37AL-A-13

276

01

Harc

Kossuth

utca

27

VQ0AR-W-13

220

01

Harc

Kossuth

utca

29

VQ0AR-W-13

218/1

01

Harc

Kossuth

utca

30

V37AL-A-13

275

01

Harc

Kossuth

utca

33

VQ0AR-W-13

206

01

Harc

Kossuth

utca

35

VQ0AR-W-13

205/2

01

Harc

Kossuth

utca

36

V37AL-A-13

271

01

Harc

Kossuth

utca

37

VQ0AR-W-13

203

01

Harc

Kossuth

utca

38

V37AL-A-13

270/1

01

Harc

Kossuth

utca

39

VQ0AR-W-13

202/2

01

Harc

Kossuth

utca

42

VQ0AR-W-13

267/1

01

Harc

Kossuth

utca

43

VQ0AR-W-13

196/1

01

Harc

Kossuth

utca

45

VQ0AR-W-13

194

01

Harc

Kossuth

utca

47

VQ0AR-W-13

189/1

01

Harc

Kossuth

utca

49

VQ0AR-W-13

185

01

Harc

Kossuth

utca

49

VQ0AR-W-13

188

01

Harc

Kossuth

utca

50

V37AL-A-13

259/1

01

Harc

Kossuth

utca

51

VQ0AR-W-13

184

Oldal: 14
Megvalósítási
hely sorszáma

Település

Közterület neve

Közterület
típusa

Házszám

Blokk-azonosító

Helyrajzi szám

01

Harc

Kossuth

utca

52

V37AL-A-13

258

01

Harc

Kossuth

utca

56

V37AL-A-13

252

01

Harc

Kossuth

utca

58

V37AL-A-13

237

01

Harc

Kossuth

utca

V3AXL-2-13

236

01

Harc

Kossuth

utca

2

V37AL-A-13

291

02

Harc

Fő

utca

59

V3NJL-2-15

Kérelemben megjelölt tevékenységek
Tevékenység megnevezése
Megvalósítási hely
sorszáma
szennyvízvezeték kiépítése
01

Tevékenység
azonosító
0101

szennyvíztisztító telep kiépítése

01

0102

Általános költségek elszámolása

02

0203

Célterület megnevezése
F- Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt
biológiával rendelkező
természetközeli szennyvíztisztító
telep kiépítése
F- Gyűjtőrendszer és elé kapcsolt
biológiával rendelkező
természetközeli szennyvíztisztító
telep kiépítése
G - Önállóan nem, csak a
támogatható tevékenységekkel
együtt támogatható tevékenységek

Támogatási
jogcím/kategória
-

-

-

Oldal: 15
Támogatott költségek
Tevékenység
azonosító

Megnevezés

Költség típus

Mennyiség

Mennyiségi
egység

Kiadási
tételazonosító

Elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

Költség korlát típusa

Jóváhagyott
elszámolható
nettó kiadás
összesen (Ft)

1

Elszámolható
ÁFA (Ft)

Intenzitás
(%)

2

0101
0102
0203
0203

1

VEZETÉKRENDSZER
KIÉPÍTÉSE
TELEP KIÉPÍTÉSE
Műszaki ellenrőzés
költsége
Tervezés költsége

Építéshez kapcsolódó
költségek
Építéshez kapcsolódó
költségek
Műszaki ellenőri
szolgáltatás költsége
Előzetes tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok költsége

1

db

E2

65 613 785 -

65 613 785

0

85

1

db

E1

11 080 000 -

11 080 000

0

85

1

db

A1

350 000 -

350 000

0

85

1

db

A2

3 499 000 -

3 499 000

0

85

Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételei ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel
táblázatban szerepelnek.
2 Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

Oldal: 16

Támogatott építés munkaneme
Tevékenység
azonosító

Építés
sorszáma

Munkanem
kódja

Munkanem megnevezése

Munkanemre tervezett
beruházási költség (Ft)

Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján
támogatható nettó költsége (Ft)

0102

2

21

Irtás, föld- és sziklamunka

3 406 089

3 406 089

0102

2

11

Keverékkészítés

4 558 108

4 558 108

0102

2

53

Közmű csatornaépítés

193 264

193 264

0102

2

56

Technológiai, vegyi és olajipari
csőszerelési munkák

379 071

379 071

0102

2

91

Kert és parképítési munkák

2 143 145

2 143 145

0102

2

44

Asztalosszerkezetek
elhelyezése

400 323

400 323

0101

1

14

Víztelenítés

329 165

329 165

0101

1

15

Zsaluzás és állványozás

1 517 639

1 517 639

0101

1

13

Dúcolás, földpartmegtámasztás

14 254 998

14 254 998

0101

1

31

Helyszíni beton és vasbeton
munkák

92 286

92 286

0101

1

54

Közmű csővezetékek és
szerelvények kivitelezése

3 219 403

3 219 403

0101

1

82

Épületgépészeti szerelvények
és berendezések szerelése

1 724 795

1 724 795

0101

1

53

Közmű csatornaépítés

22 135 785

22 081 542

0101

1

24

Mélyapozás

295 209

295 209

0101

1

21

Irtás, föld- és sziklamunka

17 658 748

17 658 748

0101

1

93

Környezetvédelemi
berendezések

1 700 000

1 700 000

0101

1

71

Villanyszerelés

2 740 000

2 740 000

Nem elszámolhatónak jelölt költségek
Nem megfelelő építési tétel
Építés
sorszáma

Tétel ÉNGY azonosító

Tétel
mennyisége

Indokolás

1

530010602230

6.3

A tétel a támogatási kérelemben nem elszámolható kiadásként került jelölésre.

1

530010604741

1

A tétel a támogatási kérelemben nem elszámolható kiadásként került jelölésre.

6. melléklet - A Projekt indikátorai - nem releváns
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns

Oldal: 17
9. melléklet - Pontozás részletezése
A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 54.5
A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont

Maximálisan adható
részpontszám
5

Átlagpontszám értéke

2. A pályázó szervezet és az ingatlantulajdonosok között megkötött együttműködési
megállapodások száma

10

4

3. A projekt által létrehozott munkahelyek száma

8

0

4. A fejlesztés a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és
vízgyűjtőterületük területen valósul meg

7

0

5. A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján (amennyiben a beruházás a ?Balaton Kiemelt
Térség Integrált Területi Program? földrajzi területét jelentő ?Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet" partinak és partközelinek nem minősülő területen valósul meg, úgy a
komplex programmal fejlesztendő járások, a fejlesztendő járások és a kedvezményezett
járások esetében nem adható többletpont)

5

5

Megvalósíthatósági tanulmány (I. II. III. IV. rész)

65

40.5

I. A pályázó környezetének a bemutatása

12

7.5

I./1. A fejlesztés által érintett terület általános bemutatása (1) vízrajz (felszíni és felszín
alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok, talajvíz állás, és áramlási viszonyok), (2)
geográfiai, geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai jellemzők, (3) éghajlati jellemzők), (4)
ökológiai viszonyok (5) demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők, (6) Településszerkezeti
jellemzők

6

6

I./2. A tervezett fejlesztés kapcsolódása a település(ek)en megvalósuló/tervezett egyéb
környezetvédelmi, illetve közcélú projekthez

4

1.5

I./3. A tervezett fejlesztés jellemzői a projekt keretében ellátandó ingatlanok aránya a
fejlesztéssel érintett település(ek) összes lakott ingatlanához viszonyítva (csak
külterületen megvalósuló projekt esetében a külterületi összes lakott ingatlanhoz
viszonyítva)

2

0

II. A projekt indokoltságának értékelése

11

4

II./1. A fejlesztés érint-e az országos szakpolitika által preferált területe(ke)t: (1)
sérülékeny vízbázisok védőterületei (123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján; (2)
felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területeken lévő települések a (27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet
alapján); (3) Magas talajvízállású területen valósul meg (147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet 2. § 19. pont).

6

0

II./2. A pályázó szervezet intézkedései a nagyobb arányú lakossági
rákötés/csatlakozás?együttműködés érdekében (társadalmasítás).

5

4

III. A projekt szakmai és műszaki értékelése

24

21

III./1. A változatok műszaki tartalmának megfelelősége: (1) megfelelő műszaki változatok
kerültek bemutatásra; (2) a kiválasztott változat műszaki tartalmának összhangja az
érintett vízügyi hatóság és a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága által
kiadott s zakvéleménnyel.

12

12

1. A pályázó szervezet által tervezett projekt illeszkedik fejlesztéspolitikai
dokumentum(ok)hoz

5

Oldal: 18
Pontozási szempont

Maximálisan adható
részpontszám
12

Átlagpontszám értéke

IV. A projekt pénzügyi, gazdaságossági és fenntarthatósági értékelése

18

8

IV./1. A fejlesztés fenntarthatóságának vizsgálata: (1) a működtetéshez, fenntartáshoz
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak; (2) üzemeltetési költségek felmérése teljes
körű és reális; (3) karbantartási költségek felmérése teljeskörű és reális; (4) pótlási
költségek felmérése teljes körű és reális; (5) a működtetésre vonatkozó szakmai
koncepció megfelelő összhangban van a pénzügyi elemzéssel; (6) díjképzés realitása
(műszaki, pénzügyi illetve megfizethetőségi szempontok alapján).

18

8

III./2. Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele: (1) energetikai jellemzők
(üzemeltetés, szennyvíziszap energetikai hasznosítása); (2) szaghatások megelőzése
(gyűjtő- és tisztító rendszer); (3) vízgazdálkodási szempontok (vizek helyben tartására,
hasznosítására való törekvés); (4) hulladékgazdálkodási szempontok megelőzés,
hasznosítás, ártalmatlanítás).

10. melléklet Megvalósíthatósági tanulmány

9

