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Összefoglaló 

 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

TOP-2.1.3-15 

Vas megye 

 

 
1. A rendelkezésre álló forrás összege: 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon: 1 200 millió Ft 
Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület számára forrást: 

A) A Vas megyei városok számára elkülönített keretösszeg: 600 millió Ft 
B) A többi Vas megyei település számára elkülönített keretösszeg 600 millió Ft 

 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4-6 db. 
 

2.  A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 18-tól 2016. április 21-ig lehetséges.  
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon 
keresztül.  
Postai úton: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság  
cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20. (9700 Szombathely Pf. 70.) 
 

3.  A támogatás mértéke, összege:  

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  

- az A.) keret esetében minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft;  

- a B.) keret esetében minimum 10 millió forint, maximum 60 millió forint.  

 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.  

 

4. Támogatást igénylők köre:  

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
 

 helyi önkormányzatok (GFO 321),  

 helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327)  
 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 
lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag települési önkormányzat lehet.  
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthat be támogatási kérelmet az alábbi szervezet:  

 Magyar Közút Nonprofit Zrt (GFO 57)  
 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi 
szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az 



2 
 

elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott 
tevékenységek megvalósítására:  
- Megyei önkormányzat;  

- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik;  
 
- Vállalkozás (GFO 11[2]), amelyben az önkormányzat vagy önkormányzatok, közvetve vagy 
közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.  
 

Állami tulajdonban lévő országos közút területén települési önkormányzat kizárólag a közúti 

közlekedésről szóló 1988. I. tv. alapján általa megvalósítható beruházásrészeket tervezheti és 

valósíthatja meg a felhívás támogatható tevékenységei szerint, a felhívásból nem támogathatók 

azok a közúton megvalósuló beruházásrészek, amelyek megvalósítására kizárólag a jogszabályban 

meghatározott építtetők (MK NZrt., mint közútkezelő, ill. NIF Zrt.) jogosultak. A projektekbe 

konzorciumi partnerként nem vonható be a NIF Zrt., mint építtető. 

 

5. Támogatható tevékenységek bemutatása: 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a 
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.  
 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a 
belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők 
felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).  
b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt 
csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a 
műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás 
vízelvezető út építése.  
c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek 
csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz 
terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, 
áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).  

 
 

B)  Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók 
fejlesztése, rekonstrukciója  
 

a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, 
partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki 
beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.  
b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat alkalmazása, 
beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák építése.  

c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.  
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C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései 
(belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről 
elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)  

 
a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, 
töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó 
műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés.  

b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok depóniái, 
műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén 
építése; vízmosáskötések építése, felújítása.  

 

 
D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek 

lokális fejlesztése, rekonstrukciója  
 

a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok 
megerősítése.  
b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.  
c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt.  

 
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: 

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a 
magas talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvizes területeken.  

b)  Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült 
közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú 
burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben 
lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.  

c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító 
berendezések és hordalékfogók létesítése).  

d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a D) pontban 
meghatározott „Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek 
lokális fejlesztése, rekonstrukciója” pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.  

e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az 
előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok 
kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).  

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben 
indokolt.  
 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 
a)  Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság.  

b)  Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.  
 

 


