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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására 

 

 

A Miniszterelnökség megbízásából, a Magyar Falu Program pályázati felhívásaival 

összhangban – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. 

§-a szerinti lebonyolító szervként – eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint támogató (a továbbiakban: Kiíró), pályázatot hirdet minden 

Magyarország területén működő, 5000 fő lakónépesség alatti, a Terület- és Településfejlesztés 

Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő 

önkormányzat számára, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 

15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott településfejlesztési 

terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban együtt: településterv) elkészítésének 

támogatására, az alábbiak szerint: 

 

I. A Pályázat célja 

 

A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. 

törvény jelentősen korszerűsítette a településfejlesztést és településrendezést Magyarországon, 

amely keretében többek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) is módosult. Az új jogszabály a XXI. század elvárásait 

szem előtt tartva, a Magyar Falu Program célkitűzéseit is figyelembe véve korszerűsítette, 

egyszerűsítette és digitalizálta a településtervezést, ezzel csökkentve különösen a kistelepülések 

terheit. A 2021. július 1-jétől hatályos Étv. módosítás és a Kormányrendelet értelmében a 

települések településtervezési feladatai egyszerűsödtek, mivel kevesebb tervtípust kell 

elkészíteniük, a tervek szakmai tartalma csökkent, az eljárások egyszerűsödtek és rövidültek, a 

papír alapú tervkészítést felmenő rendszerben felváltja a digitális egyeztetési módszer. 

Az új típusú településterveket az önkormányzatok az Étv. 8-16/A. §-ában és a 

Kormányrendelet II-IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján készítik el. 

 

A Pályázati kiírás célja, hogy a településtervezés egyszerűsítésén túl támogassa az 5000 fő 

alatti lakónépességű településeket a településterveik jogszabályban rögzített tartalom és 

formátum szerinti elkészítésében, figyelembe véve a települések adóerő képességgel mért 

jövedelmi helyzetét, és a rendelkezésre álló hatályos helyi építési szabályzatuk elfogadásának 

idejét is.  

 

A pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő települések a településterveik 

elkészítésére vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Ez a támogatás jól illeszkedik a 

Magyar Falu Program keretében elnyerhető, fejlesztésekre irányuló támogatásokhoz. 

 

1.1. A támogatott tevékenység megjelölése 

 

1.1.1. A támogatott tevékenység megjelölése: A Kormányrendeletnek megfelelő 

településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzése. 

  

1.1.2. Nem támogatható tevékenységek: A kiírás keretében a 1.1.1. pontban meghatározott 

tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható (pl. kivitelezési 

munkadíj és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzése, bérlése). 
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1.2 A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

 

A támogatott tevékenység megvalósítása során az új típusú településterveket a 

Kormányrendelet és a Miniszterelnökség honlapján közzétett településtervezési szabályzat 

előírásainak megfelelően kell elkészíteni. 

 

II. A rendelkezésre álló forrás, a támogatás formája, jogcíme, mértéke 

 

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, 

utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2021. 

évben: 

489 750 125 Ft 

 

amelyet a Miniszterelnökség a kistelepülési településtervek elkészítésének támogatásához 

szükséges intézkedésekről szóló 1252/2021. (V. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: 

Kormányhatározat) alapján a Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi 

XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 

jogcímcsoport terhére biztosít. 

 

A pályázati felhívás a 2021. évre vonatkozóan kerül kiírásra, legfeljebb a fenti 

keretösszeggel. (a 2021. évi pályázat keretében támogatásban nem részesülő kistelepülési 

önkormányzatok részére 2022-ben és 2023-ban ismét lehetőség lesz pályázat benyújtására, 

amennyiben további forrás is rendelkezésre áll, a Kormányhatározat alapján) 

 

A maximálisan igényelhető támogatási összeg a Pénzügyminisztérium által közölt adóerő-

képesség nyilvántartása alapján differenciált a lentiekben rögzített összegekkel: 

 

Adóerő képesség Maximálisan igényelhető támogatási összeg 

0-12 000 Ft/fő esetén 3 000 000 Ft 

12 000-24 000 Ft/fő esetén 1 500 000 Ft 

24 000 Ft/fő felett 500 000 Ft 

 

Amennyiben a Kérelmező település rendelkezik a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

szerinti, 7 évnél nem régebbi településfejlesztési koncepcióval és településrendezési 

eszközökkel, amelyről a jelen kiírás mellékletét képező teljes bizonyító erejű magánokiratban 

vagy közokiratban nyilatkozik, abban az esetben a kiírás szerinti maximálisan elnyerhető 

támogatási összeg 30%-kal (de maximum 500.000 Ft-tal) csökkentésre kerül. 

 

A támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100 % lehet. 

 

Amennyiben a településterv elkészítésének költségei meghaladják a támogatói okiratban 

rögzített támogatási összeget, a többletráfordítást a Kérelmező saját forrásból köteles 

biztosítani. 
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III. Költségek elszámolhatósága 

 

1.1. A megítélt támogatás terhére elszámolható költségek köre 
 

A megítélt támogatási összeg 100%-ban a településtervek elkészítéséhez kapcsolódó 

tervezői és szakértői díjakra számolható el.  

Az elszámolható költségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket az Általános Szerződési 

Feltételek és a támogatói okirat tartalmazza.  

 

1.2. El nem számolható költségek köre 

 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan el nem számolható költségnek minősül 

mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás I.1.1.1. pontjában szereplő 

tevékenységekhez.  

 

IV. A támogatás igénybevételére jogosultak köre 

 

A Pályázati Felhívás keretében támogatási kérelmet nyújthat be (a továbbiakban: 

Kérelmező) valamennyi, 5000 fő lakónépesség alatti, a Terület- és Településfejlesztés Operatív 

Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást igénybe nem vevő 

települési önkormányzat.  

 

Önkormányzati társulás esetén a társulás bármelyik tagja önállóan nyújthat be támogatási 

kérelmet, ha lakónépessége az 5000 főt nem éri el és a Terület- és Településfejlesztés Operatív 

Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához támogatást nem vett igénybe. Az 

önkormányzati társulás tagja általi pályázat benyújtásának nem akadálya, ha a társuláshoz 

tartozó települések össznépessége eléri az 5000 főt, vagy ha a társulás másik tagja a Terület- és 

Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat ellátásához 

támogatást vett igénybe. 

 

A lakónépesség a KSH által meghatározott, 2021. január 1-jén irányadó lakónépességet 

jelenti. 

 

A támogatás annak a Kérelmezőnek nyújtható, aki: 

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,  

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 

c) átlátható szervezetnek minősül. 

 

Nem jogosult támogatásra, aki: 

a) nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, 

b) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 

c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
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d) jogszabályban vagy az Ávr-ben a támogatói okirat feltételeként meghatározott 

nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 

visszavonja, 

e) esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozással - ide nem értve az önkormányzati 

adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozással (a 

továbbiakban együtt: köztartozás) rendelkezik, 

f) nem felel meg a pályázati felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak, vagy 

g) a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Pluszból településtervezési feladat 

ellátásához támogatást vett igénybe. 

 

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a Kérelmező adataiban, a kizáró okokat 

érintő körülményeiben, jogi helyzetében változás áll be (így pl. csőd-, végelszámolási, 

felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 

indul vele szemben), illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény 

következik be, a Kiírót haladéktalanul, de legkésőbb az esemény, változás bekövetkezésétől 

számított 8 napon belül értesítenie kell. 

 

A pályázatnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak - különösen a 

Kormányrendelet, az Áht. és az Ávr. vonatkozó rendelkezéseinek - valamint a pályázati 

felhívásban foglalt előírásoknak. 

 

V. Egyéb feltételek 

 

A pályázatot a településterv elkészítésének megkezdéséről szóló önkormányzati 

képviselőtestületi határozat elfogadását követően lehet benyújtani, a településterv elfogadását 

megelőzően. 

 

Egy Kérelmező csak egy pályázatot nyújthat be.  

 

VI. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 
 

A Pályázati Felhívás közzétételének időpontjában már folyamatban lévő, vagy ezt követően 

megkezdett településterv készítésre lehet pályázni azzal, hogy a településfejlesztési tervet 

önkormányzati határozattal, a helyi építési szabályzatot önkormányzati rendelettel el kell 

fogadni, valamint az elfogadott tervet a Kiíró által működtetett E-TÉR felületére a 

Kormányrendeletben és a településtervezési szabályzatban rögzített tartalommal és 

formátumban hiánytalanul fel kell tölteni 2023. december 31-ig (a továbbiakban: támogatott 

tevékenység időtartama).  

 

A támogatási tevékenység a fentiek szerinti E-TÉR feltöltéssel minősül lezártnak. 

 

A támogatás felhasználásáról szóló beszámoló benyújtásának határideje 2024. március 31. 

(beszámolási határidő).  

 

Kedvezményezett jogosult a támogatás felhasználásával a támogatott tevékenység 

időtartamának lejártát megelőzően is elszámolni. A beszámolót a Támogató részére szükséges 

benyújtani. 

 

A beszámoló benyújtására vonatkozó részletes feltételeket a támogatói okirat tartalmazza. 
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VII. A Pályázati Felhívásra benyújtandó kérelem formai és tartalmi követelményei 

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

1. A Kérelmező által az Ávr. 7. sz. mellékletében meghatározott kitöltött, „cégszerűen” 

aláírt nyilatkozatot (a támogatói okirat számát a pályázat eredményes elbírálását 

követően Kiíró tölti ki).  

2. A Kérelmező által kitöltött szakmai programot, pénzügyi tervet, pénzügyi kifizetések 

ütemezési tervét,  

3. Képviselőtestületi határozatot a településterv elkészítésének megkezdéséről. 

4. A Kérelmező nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai 

jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját vagy az 

aláírásminta hitelesített másolatát. 

5. Kivonat Kérelmező a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában vezetett 

adatairól.  

6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást a 

Kérelmező köztartozás-mentességéről, vagy igazolást arról, hogy a Kérelmező szerepel 

a NAV által vezetett köztartozás-mentes adatbázisban.  

7. Felhatalmazó levél (Kedvezményezett neve: Miniszterelnökség, Kedvezményezett 

fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: 10032000-00294896-50000256, ÁHT: 

385540, ERA: 1B2507) szükséges minden, a Nyilatkozat támogatói okirathoz 

nyomtatványban felsorolt pénzforgalmi számlához 2 eredeti példányban, a következő 

feltételekkel: A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni, és fedezethiány 

esetén a sorba állás időtartama legfeljebb 35 nap, visszavonásig érvényes. 

8. A Kérelmező hivatalos e-mail címét, a támogatói okirat közléséhez (Ávr. 75. § (8a) 

bekedzés).  

9. Nyilatkozatot a Kiíró Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásáról. 

10. Nyilatkozatot arról, hogy a Kérelmező rendelkezik olyan, a 314/2012. Korm. rendelet 

szerint elfogadott településfejlesztési koncepcióval és településrendezési eszközökkel, 

amelyek 7 évnél nem régebbiek. 

 

A 4. és 5. pontban megjelölt, benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a 

támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi. 

 

Az 1., 2., 8., 9., 10., pontban foglalt dokumentumok és nyilatkozatok szerkeszthető, ill. 

részlegesen szerkeszthető mintáját Kiíró a honlapján közzéteszi (lásd. XV. fejezet).    

 

VIII. A kérelem benyújtására vonatkozó információk: 

 

A pályázatok beérkezésének határideje 2021. november 19. A határidő után beérkezett 

kérelmeket a Kiíró nem fogadja be. 

 

A kérelmet a jelen Felhívás VII. fejezetében felsorolt dokumentumok megküldésével lehet 

benyújtani postai úton vagy személyesen, egymással mindenben megegyező két eredeti 

példányban az alábbi megjelöléssel: 

 

„Kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása” 

 

A pályázatok postai benyújtásának címe: 
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Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

1507 Budapest, Pf. 2. 

 

A pályázatok személyes benyújtásának helyszíne a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság székhelye:  

 

1111 Budapest, Budafoki út 59. 

 

A pályázatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés nem 

szerepelhet. 

Amennyiben a pályázat személyes benyújtása során meghatalmazott jár el, a meghatalmazását 

teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással és aláírási 

címpéldánnyal köteles igazolni. 

A személyesen benyújtott pályázat átvételét a Kiíró munkatársa átvételi elismervénnyel 

igazolja. 

A pályázatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8:00 óra és 16:00 óra között, 

pénteken 8:00 óra és 14:00 óra között van lehetőség. 

A pályázat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények 

postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény 

megsérülése, elvesztése stb.) a Kérelmező viseli. 

A kérelem benyújtása nem díjköteles. 

 

IX. A Pályázatok kiválasztási, értékelési folyamata  

 

A pályázatok kiválasztási folyamata magában foglalja a pályázat beérkezésétől a végső 

döntésről szóló értesítésig tartó lépéseket. A pályázatok jogosultsági, formai és szakmai 

értékelésen mennek keresztül. 

 

A pályázatok bontása folyamatosan történik. A pályázatokat Kiíró befogadást követően 

rangsorolja. A pályázat akkor minősül befogadottnak, ha hiánytalanul kerül benyújtásra 

vagy a hiánypótlási felhívás alapján a hiányosságot pótolják. A hiánypótlási felhívás nem 

jár ranghely fenntartással, a pályázat csak akkor kerül a rangsorba, ha hiánytalan 

tartalmú.  

 

X. A befogadási kritériumok 

 

1. A támogatás iránti kérelem benyújtásának napja az a nap, amikor a pályázat a Kiíróhoz 

postai úton megérkezik, vagy személyesen - átvételi elismervény ellenében - beadásra kerül. 

 

2. A Kiíró a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a Kérelmezőt a pályázat 

befogadásáról, érdemi vizsgálat nélkül elutasításáról vagy a hiánypótlás szükségességéről.  

 

Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításról szóló értesítés tartalmazza az elutasítás okát.  

 

3. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás indokai (befogadási kritériumok nem teljesítése): 

-  a pályázat nem került benyújtásra a jelen pályázati felhívásban meghatározott 

benyújtási határidőig; 
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- a Kérelmező nem tartozik a jelen pályázati felhívásban meghatározott kérelmezői 

körbe; 

- a Kérelmező nem tartozik a támogatás igénybevételére jogosultak körébe. 

 

4. A Kiíró a Befogadó nyilatkozatban tájékoztatja a Kérelmezőt a kérelem elbírálásának 

várható időtartamáról. 

 

5. Kizárólag egy alkalommal, a kézhezvételtől számított 7 napos hiánypótlási határidővel 

hiánypótlási felhívás kiküldésére kerül sor, amennyiben: 

- a kérelem hibásan vagy hiányosan került benyújtásra és a hibák, hiányosságok olyan 

jellegűek, hogy hiánypótlás keretében kijavíthatók, pótolhatók, 

- a Kérelmező nem csatolja hiánytalanul jelen Pályázati Felhívásban előírt 

nyilatkozatokat, dokumentumokat.  

 

A Kérelmező a hiánypótlás kézhezvételétől számított 7 napon belül köteles a hibák 

kijavítására vagy a hiányok pótlására. A hiánypótlás nem vagy nem határidőben történő 

teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül. 

 

XI. A Felhívásra benyújtott kérelmek elbírálásának főbb szempontjai, határideje, a 

döntésről történő értesítés módja és határideje, támogatói okirat kiadása 

 

A Kiíró a kérelmeket tartalmuk szerint értékeli, figyelembe véve a pályázat beérkezési 

idejét és a beérkezett pályázatok számát is.  

 

Azok a kérelmek, amelyeknél a rendelkezésére álló forrás mértéke nem teszi lehetővé 

támogatásukat, tartaléklistára kerülnek. A tartaléklistára kerülő kérelmek sorrendje a befogadás 

sorrendjével azonos. A pozitív döntésben részesülő Kérelmező esetleges visszalépése folytán 

felszabaduló forrás terhére a Kiíró a tartaléklistán szereplő, sorrendben előbb álló Kérelmezővel 

köt szerződést.  

 

A Kiíró a hiánytalan pályázat elbírálását és a Miniszterelnökség előzetes szakmai 

jóváhagyását követően kiküldi az értesítéseket a támogatásban részesülő Kérelmezők részére, 

megküldi részükre a támogatói okiratot és annak mellékleteit.  

A támogatás iránti kérelem elutasítása esetén a Kiíró a Kérelmezőket részletesen, írásban 

tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról. 

 

A támogatói okirat kiadását követően Kiíró a támogatás összegét Kérelmező 

bankszámlájára utalja, a támogatói okiratban meghatározott határidőn belül.  

 

XII. A támogatási döntés elleni jogorvoslat benyújtására vonatkozó rendelkezések 

 

A támogatás iránti kérelem elutasítása esetén, a döntés ellen az elutasítás közlésétől 

számított 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni a Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárának (a továbbiakban: Helyettes Államtitkár) címzett 

jogorvoslati kérelemben.  

 

A jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Kiírónál kell 

benyújtani. A Kiíró a jogorvoslati kérelmet saját hatáskörben megvizsgálja, amelynek 

eredményeképpen a kérelemben foglaltaknak helyt ad, vagy – döntésének indokaival ellátva – 

8 napon belül felterjeszti a Helyettes Államtitkár részére. 
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XIII. A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése  

 

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak 

kimerülése előre jelezhető, a Kiíró a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét 

felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást a Kiíró honlapján 

közzéteszi.  

 

Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a 

támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztés megszüntethető és új 

benyújtási határidő meghatározható. 

 

XIV. További felvilágosítás a Felhívással kapcsolatban 

 

e-mail: telepulestervpalyazat@lechnerkozpont.hu  

 

XV. A Kiíró által indokoltnak tartott egyéb információk 

 

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képezik a mellékletek. A Kiíró Általános 

Szerződési Feltételeket alkalmaz, amely feltételek honlapján, a pályázati felhívás felületén 

https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat címen megismerhetők. 

 

XVI. A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás megítélése az európai uniós 

versenyjogi szabályok szempontjából:  

 

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda a pályázati felhívást és a Kormányrendelet rendelkezéseit 

megvizsgálta és tájékoztatása szerint a pályázati felhívás alapján nyújtott támogatások nem 

minősülnek az EUMSZ 107. cikke szerinti állami támogatásnak. 

 

XVII. A támogatás visszafizetésének és a nem teljesítésnek kérdése 

 

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű 

felhasználása, fel nem használása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatói okirattól 

történő elállás, vagy annak felmondása esetén az igénybe vett támogatás összegét/részösszegét 

a Támogatott az Áht. 53/A. §-ában, az Ávr. 98. §-ában és a támogatói okiratban, valamint 

ÁSZF-ben foglaltak szerint, ügyleti kamattal (késedelmes teljesítés esetén késedelmi kamattal) 

köteles visszafizetni.  

Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó 

napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamat számításának kezdő 

időpontja a támogatott késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség 

teljesítésének napja. Ha a visszafizetési kötelezettség a Kiíró saját érdekkörében felmerülő 

okból keletkezik, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. 

Kiíró a visszafizetési kötelezettségről írásban értesíti a Támogatottat. A Támogatott a 

visszafizetést a visszafizetésre irányuló felszólításban foglaltak szerint és az abban megjelölt 

határidőig - határidő megjelölése hiányában a felszólítás kézhezvételét követő harmincadik 

napig - köteles teljesíteni. 

A Támogatott a támogatás visszafizetését - a támogatói okirat iktatószámának 

feltüntetésével – a Miniszterelnökség 10032000-00294896-50000256 számú számlája 

javára köteles teljesíteni. 

mailto:telepulestervpalyazat@lechnerkozpont.hu
https://lechnerkozpont.hu/telepulestervpalyazat
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Amennyiben a Támogatott a visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként 

nem teljesíti, Kiíró jogosult a szerződésből származó lejárt követeléseit a Támogatott által 

rendelkezésére bocsátott azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíteni. Ennek 

eredménytelensége esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság a 

Kiíró megkeresésére adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be. 

 

XVIII. A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK  

 

Egyéb, a Pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésben különösen az alábbi 

jogszabályok irányadók:  

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;  

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet. 

c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 

A jelen pályázati kiírás és a közölt támogatói okirat ellentmondása esetén a támogatói 

okirat és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. 

 
 


