
Hol változik Mi változik Mire változik Miért változik

3.1.1.2.

építés, felújítás: Az ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót erősítő, 
munkavégzést megkönnyítő intézkedések:
munkakörnyezet javítását, munkavégzés hatékonyságát segítő épület építése, 
fejlesztése, felújítása.

építés, felújítás: Az ügyfél elégedettséget növelő, piaci pozíciót erősítő, 
munkavégzést megkönnyítő intézkedések:
munkakörnyezet javítását, munkavégzés hatékonyságát segítő építmény, 
épület építése, fejlesztése, felújítása, zöldterület rendezése.

Az épület kifejezés tévesen került az építmény helyett a 
felhívásba (az építmény tágabb fogalom) nem volt cél a 
nem épület típusú építmények fejelstésének tiltása, ezzel 
pontosítunk. A zöld felület is hozzátartozik az igényes 
munkakörnyezethez.

3.4.1.1. II. a)

Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási 
kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását
igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési
tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem 
keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott
nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági 
szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott
építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a 
támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását
igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki 
tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési
tevékenység esetén csatolni szükséges, az illetékes építésügyi hatóság által 
kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a 
hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott
építészeti-műszaki tervdokumentációt.

A "a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében 
megkért" szövegrész törlésre kerül, mivel nem indokolt 
hatósági szolgáltatás alá vonni az ügyet és így van 
összhangben a felhívás csatolandó melléklet pontjával.

4.1 b)
b) Legalább 24 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően a térségben 
székhellyel, vagy telephellyel, adószámmal rendelkező magánszemély
esetén állandó lakhellyel rendelkezett.

b) Legalább 24 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően a térségben 
székhellyel, vagy telephellyel, adószámmal rendelkező magánszemély
esetén állandó lakhellyel rendelkezett, valamint ott gazdasági 
tevékenységet végzett.

Fórumokon felmerült a lakhellyel rendelkezés esetén, hogy 
megfelel-e az elvárásnak, ha valaki lakhellyel rendelkezik 
24 hónapja, de az őstermelői igazolványát most váltja ki. A 
HACS a 24 hónapos időtartamot a gazdasági tevékenység 
tekinttében kívánja általánosan értelmezni, hiszen ez a 
kérdés más gazdasági forma esetén fel sem merül. 

4.3

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 
naptól 2018.12.28 napig van lehetoség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek 
kerülnek együttesen elbírálásra:
2018.01.31
2018.05.01
2018.09.01
2018.12.28

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 
2018.01.29 naptól 2018.12.28 napig van lehetoség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került 
projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2018.05.04
2018.09.01
2018.12.28

Az ÉNGY 2017.12.31-ei módosítása jelentős hátrányba 
hozzná azon pályázókat, akik építési tevékenységet 
szeretnének végezni. Ennek oka, hogy a HACS területén 
két körös a pályázat, szükséges az elnöksé támogató 
határozata, azonban az elnökséghez már konkrét 
költségvetést kell benyújtani. Erre az építést tervező 
ügyfeleknek jelenleg nincs lehetősége. Ezzel egyidőben 
törölkük az első határnapot, így mindenkinek további 4 
hónap áll rendelkezésére, hogy pályázatát elkészítse.

4.4.2 fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap (nem 
hiteles), tulajdonos ál

fejlesztés helyéül szolgáló ingatlanról 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap 
(nem hiteles), tulajdonos által hitelesítve Lemaradt a mondat vége

5.5 adók. közterhek: saját teljesítés engedélyezett nem adók. közterhek: saját teljesítés engedélyezett igen
Saját teljesítés projektmenedzsmentben és szakmai 
megvalósításban engedélyezett, így az adók, közterhek 
módosítása indokolt az elszámolhatóság érdekében.

15. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások fejezetben (5.7 pont) felsorolt alábbi költségek maximális 
mértéke
(tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke) nem 
haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a 7%-ot: 
Projekt-elokészítés, Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Muszaki 
ellenori szolgáltatás, Projektmenedzsment.

16. Saját teljesítés esetén bérként kizárólag a benyújtás évét megelozo 
lezárt gazdasági évben - elso értékelési szakasz tekintetében 2016. - 
azonos tevékenységre elszámolt bérkartonokkal alátámasztott bér 
idoarányos része számolható el. Új alkalmazott, vagy munkakör bovítés 
esetén idoarányosan maximum a beosztáshoz kapcsolódó érvényes 
minimálbér összegéig számolható el bér és járulékai.

           
          

        
     

      
       

  



17. A 11. ponton túl, a 16. pont kivételével, a támogatást igénylő a 
támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, egymástól és a 
támogatást igénylőtől független ajánlattevőtől származó, összehasonlítható 
műszakitartalommal rendelkező  árajánlatot az alábbi tevékenységek 
tekintetében: eszközbeszerzés, saját honlap, telefonos aplikáció fejlesztése, 
marketing, rendezvények, bemutatók szervezése.  A támogatási kérelemben 
a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem 
céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező költségelemet kell 
feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni; Amennyiben a 
kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a az 
árajánlat adó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt 
költségelem, berendezés egyedi gyártású, vagy az más forgalmazótól, 
szolgáltatótól nem szerezhető be. 
Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a 
pályázatához vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan 
árajánlat alapján jogosult, amelyet pályázati felhívás megjelenését követoen 
állítottak ki, és tartalmazza:
az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát 
vagy adóazonosító jelét,
a kiadási tétel muszaki adatait,
a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
a kiadási tétel pénznemét, amennyiben az forinttól eltéro,
az ajánlattevo aláírását, valamint
az árajánlat kiállításának és érvényességének dátumát. Elektronikus 
formában beküldött árajánlat, valamint web áruház ajánlata is elfogadható.

5.8 f) személygépkocsi beszerzése

Törlésre kerül, mivel KDR értekezleten elhangzott, hogy a 
korábban megkapott információval ellentétben tem tiltott a 
beszerzése, amennyiben a ügyfél számára indokolt, így 
nem kívánunk ezzel a szűkítéssel élni.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléklet:
ÉNGY-ben nem szereplo kiadási tételek esetében három darab, a Felhívás 5.6. 
fejezetének 11. c) alpontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező árajánlatot, és 
az árajánlatok közötti választás indokát. 

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléklet:
A Felhívás 5.6 pont 11. és 17. pontjai szerinti árajánlatokat.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó melléklet:
Bér elszámolása esetén a munkakörre vonatkozó, a benyújtást 
megelőző lezárt üzleti év - az első beadási szakasz tekintetében 2016 - 
bérkartonjai, valamint nyilatkozat a tervezett munkaidő arányosításáról.

5.6

A felhívás sablon és az ÁUF pontosításra szorul, az a fenti 
kitételekre nem tér ki. A sablon csak az építési tételeknek 

az alátámasztását kéri, az ÁUF pedig a gépekét, 
eszközökét. Mi a projektmenedzsment, projektelőkészítés, 
kötelező nyilvánosság, műszaki ellenőr és ingatlanvásárlás 

kivételével minden tétel esetén szükségesnek tartjuk a 
tervezett költség alátámasztását.

6.1

Az összhang megteremtése az 5.6 ponttal. 
Megjegyzés: az 5.6 11. c) pontból az érvényesség 

kimaradt, ami a 272/2014 korm. Rend. Alapján kötelező, 
ezt pontosítani kellene az ügyfelek érdekében.



7.

A HACS elnöksége a projektötlet javaslatokat beérkezési sorrendben az 
alábbiak szerint vizsgálja:
Az elnökség a projektötlet javaslatot abban az esetben támogatja, 
amennyiben:
- annak szakmai tartalma illeszkedik a HFS-ben meghatározott célokhoz,
- a javaslatban megjelölt tevékenységek a HFS szerint támogathatók,
- a kiadott projektötlet támogató határozatokban megjelölt támogatási 
összegek összértéke nem haladja meg az intézkedésre rendelkezésre álló
keretösszeg 120%-át,
- amenyiben szükséges döntéseinél figyelembe veszi a Vidékfejlesztési 
Programban szabályozott települési max. 20%-os támogatási elvet (egy 
településre sem érkezhet több forrás, mint a rendelkezésre álló támogatási 
keret 20%-a), valamint a szférák forráshoz jutási esélyegyenloségének elvét,
- döntéseinél figyelembe veszi a forráshoz jutás települések közötti 
esélyegyenloségének elvét.
Az intézkedés és település projektötlet forrástámogatási állását a HACS 
honlapján az alábbi linken követhetik
nyomon:
http://www.bakonyesbalaton.hu/Tamogatasok-palyazatok/Palyazati-
felhivasok/2017-11-20/Projektotlet-javaslatok-forraslekotesre 

Összhang megteremtése a többi pályázattal, a pályázat 
első körének (HACS elnökség támogató határozata) az 
elveket tisztázza

8. Nem támogatható tevékenységek TEAOR'08 besorolás szerint
BBKKKE_nem_tamogatott_tevekenysegek_listaja.pdf

törlésre kerül a:
 45.2    Gépjárműjavítás, karbantartás
   45.20  Gépjárműjavítás, karbantartás
valamint a 
 80.2    Biztonsági rendszer szolgáltatás
   80.20  Biztonsági rendszer szolgáltatás

a két tevékenységet a korábbi programozási időszakban is 
támogatta a HACS, kizárásuk nem volt cél, véletlenül 
maradtak a listában, új melléklet csatolva

TAJEKOZTATO_BBKKKE_Projekt_Otlet_lap_1_intezkedes.pdf A 7. pontnak megfelelően a dokumentum 3. pontja kiegészítésre került összhang megteremtése, új melléklet csatolva
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