Elszámolható kiadások
1.)

Az 1. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén:

1.1. épület, építmény és épületrészek külső, belső felújításához, bővítéséhez,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve
mobilrámpa);
1.2. az 1.1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem
támogatható kiadások:
1.2.1. külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
1.2.2. épület, építmény szigetelése;
1.3. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással,
amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft
érdekében számolható el;
1.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített
öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése;
1.5. parkoló, térburkolat kialakítása, fejlesztése;
1.6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez és kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák;
1.7. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
1.8. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
1.9. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.
2.) A 2. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén:
2.1. használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
2.2. látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése;
2.3. információs és üdvözlő táblák beszerzése, meglévők fejlesztése;
2.4. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített
öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése;
2.5. térburkolat kialakítása, fejlesztése;
2.6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez
kapcsolódó építési munkák;
2.7. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással,
amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft
érdekében számolható el;
2.8. építmények felújítása, kialakítása, illetve akadálymentesítő rámpa építése;
2.9. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök;
2.10. szelektív hulladékgyűjtés biztosító eszközök beszerzése, telepítése.
3.) A 3. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén:
3.1. az épület és az építmény építése, felújítása, átalakítása és korszerűsítése, ehhez
kapcsolódó épületgépészet, illetve akadálymentesítő rámpa építése;
3.2. mérlegelést, illetve ki- és berakodást, raktározást, hűtést segítő eszközök, gépek
berendezések beszerzése,
3.3. a TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés megnevezésű kiadással,
amely a beruházás összes elszámolható kiadásának 6%-ában, legfeljebb 6 000 000 Ft
érdekében számolható el,
3.4 megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök beszerzése.

3.5. Használati és látvány térelemek és információs táblák beszerzése, meglévők felújítása,
fejlesztése;
3. 6. kerítés, térburkolat beszerzése és kialakítása;
3. 7. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, a hazai fajták, a
tájfajták előnyben részesítésével;
3.8. település rendezési tervének módosítása a piac kialakítása, fejlesztése érdekében.
4.) A 4. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén
játszótéri eszközök és használati térelemek beszerzése, meglévők korszerűsítése;
kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése;
kerítés, térburkolat beszerzése és kialakítása;
információs tábla beszerzése, meglévők felújítása;
fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, a hazai fajták, a
tájfajták előnyben részesítésével;
4.6.
tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése;
4.7. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 02 a kutatás és
kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
4.8. megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.) Az 5. célterület keretében megvalósuló fejlesztés esetén
5.1. épület, építmény és épületrészek külső, belső felújításához, bővítéséhez,
korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése (kivéve
mobilrámpa)
5.2. rögzített sporteszközök és használati térelemek beszerzése, meglévők korszerűsítése;
5.3.
kerítés, térburkolat beszerzése és kialakítása;
5.4. információs tábla beszerzése, meglévők felújítása;
5.5. fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, a hazai fajták,
különösen a tájfajták előnyben részesítésével;
5.6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékű infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó építési munkák, illetve akadálymentesítő rámpa építése;
5.7. TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 02 a kutatás és
kísérleti fejlesztés a humán tudományok területein,
5.8.
megújuló energiaforrások felhasználását segítő eszközök
5.9. pályavilágítás kiépítése, elektromos hálózatra való csatlakozás kiépítése, felújítása.
6.) A Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.

4. melléklet a(z) …/… . (… . … .)VM rendelethez
Kiadásként elszámolható, az ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
1. 1-2. és 4-5. célterület esetében telekhatáron belüli, illetve a fejlesztéssel érintett telekkel
szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások
1.1 ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó
elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,
1.2. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,
1.3. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, felújítása,
1.4. parkoló- és tárolóhelyek kiépítése,
1.5. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és
szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,
1.6. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése.
1.7. beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása.
2. 3. célterület esetében telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen
összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházások:
2.1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó
elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,
2.2. eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és
szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,
2.3. földgáz, távhővezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó
elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,
2.4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,
2.5. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése, felújítása,
2.6. vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése, felújítása,
2.7. parkoló kiépítése, felújítása.
3. 1-5. célterület esetében telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen
összefüggő, a fejlesztés céljához kapcsolódó infrastrukturális beruházás – vagyonvédelmi
elektronikai rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése.

