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Célterület adatlap 
 

 

  Célterület azonosító:    

  HACS neve:   Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 

  Jogcím:   Közösségi célú fejlesztés 

  Célterület megnevezése:   
Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával 
 

UMVP intézkedés: 413-Életminőség/diverzifikáció 

Vonatkozó HPME kódja 450a10 

Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvízi védekezés 

 
I. Fogalom magyarázat 
- 
 
II. Támogatás vehető igénybe:  
Belvíz elleni védekezést elősegítő gépek és eszközök beszerzése. 
 
 
III. Támogatás mértéke 
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2007-2013 -as időszakban egyéb területen 33 000 000 forint. 
(„Vegyes célterület – vegyes rangsor”) 
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 500 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 000 forint. 
 
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás: 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0%-a  
● Non-profit szervezetek esetében 95 %-a  
● Egyházak esetében 0%-a    
 
Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke egyéb területen 500 000 forint.  
Az igénybe vehető támogatás legnagyobb mértéke egyéb területen 8 000 000 forint.  
 
A támogatás mértéke egyéb területen az összes elszámolható kiadás: 
● Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 0 %-a  
● Non-profit szervezetek esetében 90 %-a  
● Egyházak esetében 0 %-a    
 
 
IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek 

A nyilvánosság biztosítása érdekében a fejlesztést követően minden év május 31-ig a 
fejlesztés aktuális állapotáról illetve az elért aktuális eredményekről 2 oldal terjedelemig a 
honlapon megjelentethető formátumú tájékoztatást küld.  -A kedvezményezett vállalja, hogy 
a projekt LEADER támogatással való megvalósítása esetén legalább 1 alkalommal részt vesz a 
HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést erősítő személyes konzultáción, 
fórumon, rendezvényen vagy képzésen.  Kizárólag olyan önkéntes tűzoltó-, vagy polgárőr 
egyesület pályázhat, mely létesítő okiratában vállalja a közrend és közlekedésbiztonság 
védelmét, önkéntes tűzoltást, mentést, katasztrófa-elhárítást valamelyikét. 
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V. Jogosult települések 
A támogatás olyan célra vehető igénybe, amely az alábbi településeken valósul meg:  

1. Alattyán;   
2. Jánoshida;   
3. Jászágó;   
4. Jászalsószentgyörgy;   
5. Jászapáti;   
6. Jászárokszállás;   
7. Jászboldogháza;   
8. Jászdózsa;   
9. Jászfelsőszentgyörgy;   
10. Jászfényszaru;   
11. Jászivány;   
12. Jászjákóhalma;   
13. Jászkisér;   
14. Jászladány;   
15. Jászszentandrás;   
16. Jásztelek;   
17. Pusztamonostor 

 
VI. Elszámolható kiadások 

 a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése 

 a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások 

 arculati elemek (ÚMVP és EU és HACS logó) 

 működési költség, 
 
VII. Pontozási szempontok 
 
 

  Ssz.     Értékelési szempont   
  Maximálisan 
elérhető 
pontszám 

  Ellenőrzés módja   

1. 
Elkülönülő szektorok 
együttműködése valósul meg 

20 Együttműködési megállapodás 

2. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg 

20 240/2006 (XI.30.) Korm. rend. 
alapján 

3. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

20 Nyilatkozat helyi vállalkozók 
bevonásáról 

4. 
A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

20 Pályázat alapján 

5. 
EU és/vagy hazai pályázati, fejlesztési 
projekt tapasztalatról 

20 Nyilatkozat pályázati tapasztalatról 
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VIII. Részpontszámok pontozási szempontonként 
 

  Ssz.     Értékelési szempont     Részpontszám megnevezés     Részpontszám   

1. 

Elkülönülő szektorok 
együttműködése valósul meg 

A program megvalósítása az 
önkormányzati, a civil és a 
vállalkozói szektor bevonásával 
történik. 

20 

2. 

Elkülönülő szektorok 
együttműködése valósul meg 

A program megvalósítása az 
önkormányzati, a civil és a 
vállalkozói szektor közül két szektor 
működik együtt. 
 

10 

3. 
Elkülönülő szektorok 
együttműködése valósul meg 

Együttműködés nem valósul meg. 0 

4. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg 

Igen 20 

5. 
A fejlesztés hátrányos helyzetű 
településen valósul meg 

Nem 0 

6. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

A kistérségben székhellyel, 
telephellyel rendelkező 
vállalkozókat von be. 

20 

7. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

Szomszédos kistérségben 
székhellyel, telephellyel rendelkező 
vállalkozót von be. 

10 

8. 
Projekt előkészítés és megvalósítás 
során vállalkozók bevonása 

A fenti térségeken kívüli 
vállalkozókat von be 

0 

9. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
Maximális :12% 

0 

10. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
Rész: 7-11 %  

10 

11. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 

A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 
31.§-ában meghatározott egyéb 
elszámolható kiadások összege. 
kevesebb, mint 7% 

20 

12. 
EU és/vagy hazai pályázati, 
fejlesztési projekt tapasztalatról 

A pályázó maga bonyolította le a EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztést. 

20 

13. 

EU és/vagy hazai pályázati, 
fejlesztési projekt tapasztalatról 

A pályázó együttműködő 
partnerként EU és/vagy hazai 
pályázati, fejlesztési projektet 
valósított meg. 

10 

14. 
EU és/vagy hazai pályázati, 
fejlesztési projekt tapasztalatról 

A pályázó nem rendelkezik EU 
és/vagy hazai pályázati, fejlesztésre 
vonatkozó tapasztalattal 

0 
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IX. Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek 
A LEADER jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek. Létesítő okirat. Nyilatkozat a 
nyilvánosság biztosításáról, nyilatkozat  HVS megvalósításával kapcsolatos és/vagy együttműködést 
erősítő személyes konzultáción, fórumon, rendezvényen vagy képzésen való részvételről ( a Jászsági 
Kistérségi Helyi Közösség Egyesület által készített formanyomtatványon). A fejlesztés megvalósítását 
bemutató dokumentum 

 
 
 


