
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 62/2008.(XI. 11.) közleménye  

Integrált közösségi és szolgáltató tér cím elnyerésére kiírt pályázati felhíváshoz 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 1698/2005/EK rendelet 56. cikke alapján, az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes vidékfejlesztési intézkedésének keretében, 
a gazdaság és vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan az Irányító 
Hatóság 2008. 07. 18-án pályázatot hirdetett az "Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
(továbbiakban: IKSZT) Cím" elnyerésére. A beérkezett pályázatok érvényességi ellenőrzési 
folyamat kapcsán a kezelőszerv javaslatai alapján az Irányító Hatóság a meghirdetett érvényességi 
szempontrendszer módosítását rendeli el. 
A módosított szempontrendszer alapján történik az IKSZT 2008/01 és az IKSZT 2008/02 kódszámú 
felhívásra benyújtott pályázatok érvényességi ellenőrzése, illetve eredményének kiértesítése a 
pályázók felé. 
  
Amennyiben az alábbi jogosultsági szempontoknak 1. a pályázatot az arra jogosult szervezet 
nyújtotta be; a pályázó nem felel meg, a benyújtott pályázat elutasításra kerül. 
  
Amennyiben a pályázatot külterület jogosult településről nyújtották és a pályázatban megjelölt 
beruházási helyszín, nem a település külterületén található úgy a pályázat értékelése felfüggesztésre 
kerül az Irányító Hatóság további utasításáig. 
  
A 2007. évi XVII., a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény 41. §. értelmében 
egyszeri hiánypótlási felszólításra kerül sor a módosított érvényességi szempontrendszer szerint. 
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felszólításnak nem tesz eleget, úgy pályázata elutasításra 
kerül. 
  
Csatolt dokumentumok: 
Érvényességi ellenőrzési szempontrendszer módosításai 
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Érvényességi ellenırzési szempontrendszer módosításai 
 

 
Ellenırzési szempont Megjegyzés a 

szempontokhoz 
 

Eredeti 
szempontrendszer 

Módosított 
szempontrendszer 

Jogosultsági ellenırzés szempontjai 

A pályázatot az arra 
jogosult szervezet nyújtotta 
be. 

Pályázati 
felhívás 3.pontja 

 

Amennyiben 
nem elutasításra 
kerül.  

Amennyiben 
nem, elutasításra 
kerül. 

A pályázat 
megvalósulásának helye a 
jogosult településen / 
település külterületén 
történik. 

 Amennyiben 
nem elutasításra 
kerül.  

Amennyiben 
nem, elutasításra 
kerül. 

Amennyiben a 
pályázatot külterület 
jogosult településrıl 
nyújtották és a 
pályázatban 
megjelölt beruházási 
helyszín, nem a 
település külterületén 
található úgy a 
pályázat értékelése 
felfüggesztésre kerül 
az Irányító Hatóság 
további utasításáig. 

A támogatás (a 
mőködtetésre igényelt 
támogatással együtt) a 
maximum igényelhetı 
200.000 eurót nem 
meghaladó összeg. 

Pályázati 
felhívás 4.2 pontja 

Amennyiben 
meghaladja az 
igényelhetı 
támogatási összeget, 
elutasításra kerül. 

Hiánypótlásra 
kerül sor.  

Formai ellenırzés szempontjai Hiánypótolható, ha nem, nem 
befogadható 

(IGEN / NEM) 
 

A pályázatot magyar 
nyelven az elıírt pályázati 
adatlapon nyújtották be. 

 Nem Igen 

A pályázat a benyújtási 
határidın belül érkezett.  

 Nem Igen 

A pályázat lezárt 
borítékban érkezett. A 
pályázati felhívás, a 
pályázat beadásának módja 
és helye fejezetben írtaknak 
megfelelıen. 

 

Futárszolgálattal 
kézbesített, 
személyesen leadott 
pályázat nem 
befogadható. 

Nem Igen 

A borítékon feltüntették 
a pályázati kiírás pontos 
hivatkozási számát és a 
pályázó nevét, címét. 

 Nem Törölt szempont. 
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A pályázat összefőzve, 
oldalszámozott 
tartalomjegyzékkel és 
folyamatosan 
megszámozott oldalakkal 
került benyújtásra.   

 Nem Törölt szempont. 

A Pályázati adatlap, az 
1. sz., illetve amennyiben 
releváns 2. sz. és 3. sz. 
melléklet 
(Megvalósíthatósági terv, 
Együttmőködési 
megállapodás és Támogató 
nyilatkozat) minden 

pontja ki van töltve.  

 Nem Igen 

A Pályázati adatlap, az 
1. sz., illetve amennyiben 
releváns 2. sz. és 3. sz. 
melléklet 
(Megvalósíthatósági terv, 
Együttmőködési 
megállapodás és Támogató 
nyilatkozat) cégszerően 
hitelesítése (aláírása) 
megtörtént. 

 Nem Igen 
 

PA 1. melléklet  Nem Igen 
PA 2. melléklet   Nem Igen 
MT 1. melléklet   Nem Igen 
MT 2. melléklet  Nem Igen 
MT 3. melléklet  Nem Igen 
MT 4. melléklet  Nem Igen 
MT 5. melléklet  Nem Igen 
MT 6. melléklet  Nem Igen 
MT 7. melléklet   Nem Igen 
MT 8. melléklet   Nem Igen 
MT 9. melléklet  Nem Igen 
Amennyiben releváns, 

a pályázó és az IKSZT-nek 
helyet adó épület 
tulajdonosa közötti 
szándéknyilatkozatot 
csatolta, illetve cégszerő 
aláírással ellátta.  

 Igen Igen 

A pályázatot egy 
eredeti, egy hitelesített 
másolati és egy 
elektronikus adathordozón 
(CD) archiválva nyújtották 
be.  

 

Elektronikus 
adathordozó: 

kizárólag CD nem 
újraírható 
formátumú lemez.  

 
A papír 
alapú és 

elektronikus 
formában 

Nem Igen. 
 
Amennyiben a 

pályázat papíralapon 
egy eredeti, egy 
másolati és 
elektronikus 
adathordozón is 
benyújtásra került.  
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benyújtott projekt 
adatlap 

egyezıségérıl a 
pályázó köteles 
gondoskodni! 

A projekt adatlapot 
tartalmában nem 
változtatták.  

 Nem Igen. 
 
Amennyiben az 

adatlap minden 
pontja kitöltésre 
került. 

Az IKSZT-nek helyet 
adó ingatlan tulajdoni 
viszonyát igazoló, 30 
napnál nem régebbi teljes 
tulajdoni lap másolat 
becsatolásra került.  

 Igen  Igen  

Az IKSZT elhelyezkedését 

bemutató térkép.  

 Igen Igen 

A fejleszteni kívánt 
épület és környezetét 
bemutató minimum 6 db 
Fotó.  

 Igen Igen 

 
 

 
 
 

 


