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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.4.4. A projekt 
szakmai 

megvalósításával 
kapcsolatos 

egyéb elvárások 

azon tételek esetében, amelyekre 
vonatkozóan a kedvezményezett nem 

teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a 
kifizetési igénylésben 

rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 
5%-kal csökkentésre kerül 

azon programok esetében, amelyekre vonatkozóan 
a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési 

kötelezettségét, a kifizetési igénylésben a 
programra jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal 

csökkentésre kerül 

8. A felhívás 
szakmai 

mellékletei 

2. számú melléklet: Jogkövetkezmények 
 

azon kiadási tételek esetében, amelyekre 
vonatkozóan a kedvezményezett nem 

teljesítette az előzetes bejelentési 
kötelezettségét, a kifizetési igénylésben 

programra jóváhagyott támogatási összeg 5%-
kal csökkentésre kerül 

2. számú melléklet: Jogkövetkezmények 
 

azon programok esetében, amelyekre vonatkozóan 
a kedvezményezett nem teljesítette az előzetes 

bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben 
programra jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal 

csökkentésre kerül 

3.4.1.1. A 
műszaki, 
szakmai 

elvárások 

új bekezdés kerül beszúrásra 

amennyiben a projekt keretében megvalósuló 
program résztvevőinek több, mint 50%-a azonos 

kategóriába tartozó, hátrányos helyzetű helyi lakos, a 
projekt elsődleges célcsoportjának a település 

valamely hátrányos helyzetű csoportja elismerhető. 
A személyes adatok/érzékeny adatok jogszerű 
kezeléséért és felhasználásáért a támogatási 

kérelem benyújtója a hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján felel.  



3.4.4. A projekt 
szakmai 

megvalósításával 
kapcsolatos 

egyéb elvárások 

a kedvezményezett köteles a program 
megtartásáról legalább 6000 karakter 

terjedelmű, írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az 
emlékeztetőt a 

programmal kapcsolatos tétel elszámolását 
tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell 
megküldeni a kormányhivatalnak/Magyar 

Államkincstárnak 
és egyidejűleg a HACS-nak. Amennyiben a 
kedvezményezett a programra elszámolható 

kiadást nem igényelt, az emlékeztetőt a 
programot 

követő első kifizetési igényléssel együtt kell 
megküldeni. Az emlékeztető tartalmazza: 

 
a program helyszínét, időpontját, 

a célcsoport megjelölését, 
program céljának és eredményének rövid 

bemutatását, 
legalább tíz darab, a program főbb programjait 

és a tájékoztatásra és nyilvánosságra 
vonatkozó kötelezettségek teljesítését 

(legalább projekt 
tábla kihelyezése) igazoló dátumozott fotót, 

a résztvevők által aláírt jelenléti ívet (18. évét 
be nem töltött személy esetén a szülő/gyám 

stb. által aláírt jelenléti ív, vagy felhatalmazás 
a 

program szervezőjének a jelenlét igazolására) 

a kedvezményezett köteles a program megtartásáról 
legalább 6000 karakter terjedelmű, írásbeli 
emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a 

programmal kapcsolatos tétel elszámolását 
tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell 
megküldeni a kormányhivatalnak/Magyar 

Államkincstárnak 
és egyidejűleg a HACS-nak. Amennyiben a 

kedvezményezett a programra elszámolható kiadást 
nem igényelt, az emlékeztetőt a programot 
követő első kifizetési igényléssel együtt kell 
megküldeni. Az emlékeztető tartalmazza: 

 
a program helyszínét, időpontját, 

a célcsoport megjelölését, 
program céljának és eredményének rövid 

bemutatását, 
legalább tíz darab, a program főbb programjait és a 

tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítését (legalább projekt 
tábla kihelyezése) igazoló dátumozott fotót, 

a résztvevők által aláírt jelenléti ívet (18. évét be nem 
töltött személy esetén a szülő/gyám stb. által aláírt 

jelenléti ív, vagy felhatalmazás a 
program szervezőjének a jelenlét igazolására, 

amennyiben tartalmi értékelési szempont miatt 
szükséges, a jelenléti íven a hátrányos helyzetre 

vonatkozó adatokat fel kell tüntetni) 

6.1. A 
támogatási 

kérelem 
elkészítése 

során csatolandó 
mellékletek 

listája 

h, és i, pontok esetében a tervdokumentáció 
kapcsán beszúrásra kerül a helyszínrajz 

szükségessége 

h, és i, pontok esetében a tervdokumentáció 
kapcsán beszúrásra kerül a helyszínrajz 

szükségessége 

6.1. A 
támogatási 

kérelem 
elkészítése 

során csatolandó 
mellékletek 

listája 

g) amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan 
nem a támogatást igénylő vagy nem kizárólag 

a 
támogatást igénylő tulajdona, a rendezett 
tulajdoni és/vagy használati viszonyokat 

alátámasztó irat az 
ÁUF 7. pont szerint, továbbá természetes 

személy és/vagy gazdasági társaság 
tulajdonos esetén 

további 5 éves időszakra vonatkozó, 
kizárólagos használati jogot biztosító, 

közokirat formájú irat 

g) amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan nem a 
támogatást igénylő vagy nem kizárólag a 

támogatást igénylő tulajdona, a rendezett tulajdoni 
és/vagy használati viszonyokat alátámasztó irat az 

ÁUF 7. pont szerint  

 

 

 

 

 


