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MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 

Termékleírás 

I. Általános feltételek 

A program keretösszege 

 100 milliárd forint. 

A program célja 

 A kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához szükséges 

infrastruktúra-fejlesztő beruházások finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitel 

biztosítása, és az önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész 

finanszírozása. 

A hitel típusa 

 Éven túli lejáratú beruházási hitel. 

A hitelfelvevők köre 

 A települési önkormányzat és a területi önkormányzat (a továbbiakban: helyi 

önkormányzat), a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban: társulás). 

A programból kizártak köre 

 Nem vehet részt a programban az a helyi önkormányzat, vagy társulás, amely(nek) 

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitel-, kölcsön-, lízing-, faktoring 

szerződésből, bankgarancia/garancia megbízási szerződésből vagy 

kötvénykibocsátásból eredő lejárt tartozása áll fenn;  

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű adó vagy adók 

módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve, ha az adóhatóság számára 

fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;  

 nem tett eleget az előírt határidőben az Európai Bizottság állami támogatás 

felfüggesztését, vagy állami támogatás visszafizettetését elrendelő határozatának; 

 a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből vagy a 

Strukturális és Beruházási Alapok (2014-2020)-ból és a Kohéziós Alapból juttatott 

valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette; 

 nem rendelkezik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 10. § (1) bekezdése szerint a Kormány előzetes hozzájárulásával, amennyiben 

a 10. § (2) bekezdés a) és/vagy d) pontja nem teljesül;  
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 nem felel meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 10. § (3) bekezdésében foglaltaknak;  

 adószámát a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felfüggesztette; 

továbbá az a helyi önkormányzat, amely 

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll. 

A finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján a finanszírozásból kizártak körére 

vonatkozó további feltételeket határozhat meg.  

A hitel felhasználása 

 
A hitel felhasználható az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges, a hatályos 

európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő infrastruktúra-

fejlesztő beruházásra, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó immateriális javakra. A 

hitelből a beruházásra elszámolható (aktiválható) költségek, valamint - a hiteligénylő 

általános forgalmi adó visszaigénylési jogosultságától függően - a tárgyi eszközök és 

immateriális javak általános forgalmi adója finanszírozható.  

A hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § 

(1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.  

A hitel nem használható fel: 

 más hitel, kölcsön, lízing kiváltására,  

 üzletrész, részvény vásárlására, 

 a beruházásra nem aktiválható költségek finanszírozására; 

 általános forgalmi adó finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő általános forgalmi 

adó visszaigénylésére nem jogosult. 

A programban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

10. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti hitel nem nyújtható. 

Hitelösszeg 

 A hitel összege nincs korlátozva. 

A hitel pénzneme 

 HUF 

A hitel kamata, díjak, jutalékok 

 
Kamat

1
 

A hitel ügyleti kamata 3 havi EURIBOR + RKO1 + 

legfeljebb 3%/év. 

Kezelési költség Nem kerül felszámításra. 

Folyósítási jutalék Nem kerül felszámításra. 

Projektvizsgálati díj vagy A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listájának 

                                                 
1
 Az RKO1 az MFB refinanszírozási kamatfelár, amelyek mértéke évente változó. Az MFB Zrt. a tárgyévre vonatkozó MFB kamatfelár 

mértékét a tárgyévet megelőző év november 30-ig hozza nyilvánosságra a honlapján keresztül.  
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hitelbírálati díj megfelelően, de egyszeri díj, amelynek mértéke: 

 1 milliárd forint hitelösszegig a hitel teljes 

összegének legfeljebb 1,5%-a,  

 1 milliárd forintot meghaladó hitelösszeg esetén 1 

milliárd forintig legfeljebb 1,5 %, továbbá az 1 

milliárd forint feletti rész legfeljebb 1%-a. 

Módosítási díj A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de mértéke:  

 a rendelkezésre tartási időszak alatt legfeljebb a 

szerződött hitelösszeg 1%-a, legfeljebb 1 millió 

forint,  

 a rendelkezésre tartási időszakot követően legfeljebb 

a fennálló tőketartozás 1%-a, legfeljebb 1 millió 

forint. 

Rendelkezésre tartási jutalék 

A finanszírozó hitelintézet aktuális kondíciós listájának 

megfelelően, de legfeljebb a rendelkezésre tartott összeg 

évi 0,4%-a. 

Előtörlesztési díj Nem kerül felszámításra. 

Késedelmi kamat 

A finanszírozó hitelintézet a hitelfelvevő által fizetendő 

késedelmi kamat mértékét az aktuális kondíciós listája 

szerint határozhatja meg.  

Behajtási költségátalány 
A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően számolható fel. 
 

Futamidők 

 Rendelkezésre tartási idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 4 év, de a 

rendelkezésre tartási idő nem lehet hosszabb, mint a 

türelmi idő.  

Lejárat: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 20 év. 

Türelmi idő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 5 év. 

A finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján határozza meg a hitel lejáratát, a 

rendelkezésre tartási időt és a türelmi időt a fenti maximális futamidők figyelembe 

vételével. 

Törlesztés ütemezése, a kamatfizetés esedékessége 

 Türelmi időt követően negyedévente vagy félévente egyenlő tőketörlesztő részletekben.  

Az ügyleti kamatfizetés naptári negyedévente esedékes. 

Biztosítékok 

 A finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai szerinti szokásos bankári biztosítékok, a 

Mötv. rendelkezéseinek figyelembe vételével.  

Folyósítási feltételek 

 A folyósítás számla, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése 
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szerinti más számviteli bizonylat alapján történik. A kölcsön a hitelkérelem finanszírozó 

hitelintézethez történő benyújtását vagy a pénzügyi szolgáltatásra kiírt közbeszerzési 

felhívás megjelenését megelőző 12 hónapnál régebben keltezett számla és számviteli 

bizonylat alapján nem folyósítható. 

Folyósításnak minősül a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 17. és 18. §-ának 

rendelkezései szerinti építtetői fedezetkezelő számlájára történő folyósítás is. A 

fedezetkezelő számlájáról a kölcsönből csak a program szerint elszámolható költségek 

finanszírozhatók, számla vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) 

bekezdése szerinti más számviteli bizonylat alapján. 

A folyósítás további feltételeit a finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján 

határozza meg. 

Szerződéskötési feltételek 

 A szerződéskötési feltételeket a finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján 

határozza meg. 

Kérelem benyújtása, közbeszerzésre vonatkozó szabályok 

 A hitelkérelmet a programhoz csatlakozott hitelintézetekhez, vagy közvetlenül az MFB 

Zrt.-hez lehet benyújtani. A finanszírozó hitelintézet kiválasztására a közbeszerzésekről 

szóló jogszabályok - különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény - 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A programban résztvevő hitelintézetek listáját az MFB 

Zrt. a honlapján, a www.mfb.hu címen teszi közzé. 

Igénybevételi lehetőség 

 A program keretében hitelszerződés és refinanszírozási kölcsönszerződés 2020. december 

31-ig köthető. 
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II. Állami támogatásnak nem minősülő hitelek 

Az MFB Zrt. a program keretében a Termékleírás I. Általános feltételek és II. Állami 

támogatásnak nem minősülő hitelek részében meghatározott keretfeltételek szerint biztosít 

kedvezményes kamatozású hitelt az egyes fejlesztési célokra, amennyiben a program 

keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel nem minősül az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami 

támogatásnak. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében a programban nyújtott 

kedvezményes kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes 

kamatozású kölcsönnek minősül, amennyiben a hitelt a hitelfelvevő részben vagy egészben 

valamely gazdasági tevékenységének
2
 végzését szolgáló fejlesztésre fordítja. 

A Termékleírás melléklete tartalmazza a programban finanszírozható fejlesztési célokat. 

Minden beruházás esetén egyedileg szükséges mérlegelni a hitelfelvevő azon 

tevékenységének gazdasági vonatkozását, amelynek érdekében a fejlesztési célt 

megvalósítják. A Termékleírás melléklete iránymutatást ad, hogy mely fejlesztési célok 

esetében nem minősül a hitel állami támogatásnak.  

Az 5.1. és 5.2. fejlesztési célokra igényelt hitel kizárólag abban az esetben nem minősül 

állami támogatásnak, amennyiben a közcélú infrastruktúrát ellenszolgáltatás nélkül bocsátják 

a felhasználók rendelkezésére.  

Amennyiben a beruházás finanszírozására igényelt vissza nem térítendő támogatásra 

vonatkozó pályázati kiírás, támogatási szerződés vagy támogatási határozat szerint a 

támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, 

akkor a beruházáshoz igényelt hitel sem minősül állami támogatásnak. 

A hitel felhasználása 

 A hitel felhasználható megkezdett beruházás finanszírozására, ha a hitelkérelem 

finanszírozó hitelintézet általi befogadásakor vagy a hitel felvétele tárgyában kiírt 

közbeszerzésről szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben / az Európai Unió Hivatalos 

Lapjának (Official Journal) Kiegészítésében (TED-adatbank) való megjelenésekor még 

nem tekinthető befejezettnek.  

Saját erő 

 A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján 

határozza meg.  

                                                 
2 Gazdasági tevékenység: az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós jog által ilyennek tekintett tevékenység (bármely, egy adott 

piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység). 
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III. Állami támogatásokra vonatkozó előírások 

Az MFB Zrt. a program keretében a Termékleírás I. Általános feltételek és III. Állami 

támogatásokra vonatkozó speciális előírások részében meghatározott keretfeltételek szerint 

biztosít kedvezményes kamatozású hitelt az egyes fejlesztési célokra, amennyiben a program 

keretében nyújtott kedvezményes kamatozású hitel az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatásnak 

minősül. 

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében a programban nyújtott kedvezményes 

kamatozású hitel állami támogatásnak, formáját tekintve kedvezményes kamatozású 

kölcsönnek minősül, amennyiben a hitelt a hitelfelvevő részben vagy egészben valamely 

gazdasági tevékenységének végzését szolgáló fejlesztésre fordítja. Állami támogatásnak 

minősülő hitel csak akkor nyújtható, ha a program általános feltételei mellett az adott 

támogatási kategória esetében meghatározott állami támogatásokkal kapcsolatos előírások is 

teljesülnek.  

A program keretében az alábbi támogatási kategória alapján igényelhető hitel: 

1) D. Csekély összegű támogatás 

A Termékleírás melléklete tartalmazza a programban finanszírozható fejlesztési célokat. 

Minden beruházás esetén egyedileg szükséges mérlegelni a hitelfelvevő azon 

tevékenységének gazdasági vonatkozását, amelynek érdekében a fejlesztési célt 

megvalósítják. A Termékleírás melléklete iránymutatást ad, hogy mely fejlesztési célok 

esetében minősülhet a hitel állami támogatásnak. 

Az 5.1. és 5.2. fejlesztési célokra igényelt hitel minden esetben állami támogatásnak minősül, 

amennyiben a közcélú infrastruktúrát ellenszolgáltatás fejében bocsátják a felhasználók 

rendelkezésére.  

Amennyiben a beruházás finanszírozására igényelt vissza nem térítendő támogatásra 

vonatkozó pályázati kiírás, támogatási szerződés vagy támogatási határozat szerint a 

támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás, akkor a 

beruházáshoz igényelt hitel is állami támogatásnak minősül. 
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1) D. Csekély összegű támogatás 

A programból kizártak köre 

 Nem részesülhet a programban keretében csekély összegű támogatásban az a helyi 

önkormányzat vagy társulás, amely 

 hitelminősítése nem éri el az Európai Bizottság 2008/C14/02 számú közleménye 

szerinti „Gyenge (B)” hitelminősítési kategóriát;  

 a hitelkérelem benyújtásának időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll, vagy 

akivel szemben a bíróság ilyen eljárást rendelhet el.
3
 

A hitel felhasználása 

 A hitel felhasználható megkezdett beruházás finanszírozására, amely a hitelkérelem 

finanszírozó hitelintézet általi befogadásakor vagy a hitel felvétele tárgyában kiírt 

közbeszerzésről szóló hirdetmény Közbeszerzési Értesítőben / az Európai Unió Hivatalos 

Lapjának (Official Journal) Kiegészítésében (TED-adatbank) való megjelenésekor még 

nem tekinthető befejezettnek.  

A hitel nem használható fel: 

 az 1379/2013/EU rendelet
4
 hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához 

kapcsolódó tevékenységhez; 

 a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenységhez; 

 az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez (nevezetesen az exportált 

mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokra); 

 az import áruval szemben belföldi áru használatához kötött beruházáshoz; 

 teherszállító járművek megvásárlására a közúti kereskedelmi árufuvarozás területén 

ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenységhez. 

Saját erő 

 A saját erőt és elvárt mértékét a finanszírozó hitelintézet saját szabályzatai alapján 

határozza meg.  

Állami támogatás mértéke 

 A hitelfelvevőnek és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő jogalanyoknak 

bármely 3 (három) pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű támogatás 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi 

árufuvarozási tevékenységhez kapcsolódó beruházásra igényelt hitel esetén a 100 000 

eurónak megfelelő forintösszeget. A csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott 

pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű 

támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. 

Az állami támogatásról szóló igazolást a hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás 

                                                 
3 Ideértve azt is, ha az Európai Unió bármely tagállamában a 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárás 

hatálya alá tartozik. 
4
 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 

szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.28-án. L 354 1-21. oldal. 

http://www.mfb.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
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kedvezményezettjének a nyújtott hitel támogatástartalmáról és a támogatási kategóriáról 

az MFB Zrt. adja ki. 

Támogatáshalmozódás 

 A hitelfelvevőnek, mint az állami támogatás kedvezményezettjének előzetesen 

nyilatkoznia kell az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 

jogalanyok által a hitelkérelem benyújtásának évében és az azt megelőző 2 (két) pénzügyi 

évben igénybe vett általános, halászati és mezőgazdasági, valamint általános gazdasági 

érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatás 

mértékéről, amennyiben a fenti csekély összegű támogatások közül egyikben sem 

részesült, nemleges nyilatkozatot kell tennie. A hitelfelvevő, valamint a vele egy és 

ugyanazon vállalkozásnak minősülő jogalanyok által igénybe vett általános, halászati és 

mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat össze kell számítani, ezek együttes 

összege Magyarországon nem haladhatja meg az adott három év vonatkozásában a 

200 000 eurót, illetve a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző 

hitelfelvevő esetén a 100 000 eurót. 

Az általános csekély összegű támogatás halmozható a 360/2012/EU rendeletnek
5
 

megfelelően az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára 

nyújtott csekély összegű támogatással az azon rendeletben meghatározott felső határig
6
. 

Amennyiben a hitelfelvevő a beruházáshoz más állami támogatást is igényel, akkor 

nyilatkoznia kell annak támogatástartalmáról és a támogatási kategóriájáról is. 

Azonos elszámolható költségek tekintetében vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés vonatkozásában nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás nem 

halmozható más állami támogatással - kivéve az Európai Bizottság közvetlen 

irányításával végrehajtott támogatásokat -, ha a támogatások halmozása olyan támogatási 

intenzitást eredményezne, amely túllépi egy csoportmentességi rendeletben vagy az 

európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatással kapcsolatos eljárásról és 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-ában 

szereplő mértéket, vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes 

esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást vagy 

összeget.  

Állami támogatás kategóriája 

 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet D. pontja szerinti „Csekély összegű támogatás.” A hitelt kizárólag az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelettel 

összhangban lehet nyújtani (Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2013.12.24-

én L 352. 1-8. oldal.). 

A program keretében nyújtott hitel működési támogatást nem tartalmaz. 

 

                                                 
5
 A Bizottság 2012. április 25-i 360/2012/EU rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról. Megjelent az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012.04.26-án. L 114 8. oldal. 
6
 A 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) szerint a maximális összeg 500.000 EUR. 

http://www.mfb.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mfb.hu
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Melléklet  

Fejlesztési célok 

1. Gyógyító Magyarország 

1.1. Egészségturisztikai fejlesztések 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

1.2. Egészségturizmushoz kapcsolódó turisztikai 

kínálatfejlesztés 

1.3. Turisztikai intézményrendszer fejlesztése 

1.4. Geotermikus energia egészségipari hasznosítása 

1.5. Termál-, gyógy- és ásványvizek hasznosítása 

1.6. Egészségügyi alapellátás intézményi- és 

eszközfejlesztése  

A hitel nem minősül állami 

támogatásnak. 

1.7. Egészségügyi alapellátást meghaladó 

egészségügyi szakellátás intézményi- és 

eszközfejlesztése  

1.8. Mentőállomások építése, fejlesztése 

1.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

egyéb egészségügyi, egészségipari, turisztikai 

beruházások 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

2. Zöldgazdaság-fejlesztés 

2.1. A közösségi közlekedés környezetbarát 

szempontú fejlesztése, modernizálása 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

2.2. Köztéri világítási rendszerek energia-

megtakarítást eredményező modernizálása 

2.3. Megújuló energiaforrások hasznosításának 

növelését, és a fosszilis energiahordozókból 

előállított energia kiváltását ösztönző 

fejlesztések, agrárenergetikai projektek 

2.4. Hulladékgyűjtő és –feldolgozó kapacitások 

bővítése A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 
2.5. Hulladék újrahasznosítás 

2.6. Önkormányzati közintézmények, oktatási-

nevelési, egészségügyi, szociális intézmények 

energia-megtakarítást eredményező felújítása 

A hitel nem minősül állami 

támogatásnak 

2.7. Önkormányzati kulturális intézmények és 

szabadidő-, sportlétesítmények energia-

megtakarítást eredményező felújítása 
A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 
2.8. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

egyéb zöld-gazdaságfejlesztési beruházások 

3. Otthonteremtés 

3.1. Szociális célú városrész rehabilitáció A hitel nem minősül állami 

támogatásnak 
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3.2. Funkcióbővítő városrész rehabilitáció 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 
3.3. Telep rehabilitáció (új lakás vásárlása és építése, 

használt lakás vásárlása, felújítása, építési telkek 

kialakítása) 

3.4. Szociális bérlakások kialakítása:  

3.4.1. új lakás építésével, vásárlásával, a nem 

lakás célú önkormányzati ingatlanok 

átalakításával 
A hitel nem minősül állami 

támogatásnak. 

3.4.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása 

szociális bérlakássá 

3.5. Költségelvű bérlakások kialakítása: 

3.5.1. új lakás építésével, vásárlásával, a nem 

lakás célú önkormányzati ingatlanok 

átalakításával A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 
3.5.2. használt lakás megvásárlása, átalakítása 

költségelven bérbe adott bérlakássá 

3.6. Önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítása 

3.7.  Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

egyéb otthonteremtő beruházások 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

4. Tudomány-innováció 

4.1. Inkubátorház létrehozása 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

4.2. Kutatóintézet létrehozása felsőoktatási 

intézmények és vállalkozásokkal folytatott 

együttműködés keretében 

4.3. Klaszter típusú helyi gazdaságfejlesztés 

infrastrukturális hátterének kialakítása 

5. Közlekedésfejlesztés 

5.1. Helyi közutak építése, felújítása 
A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 5.2. Közúthálózat településeket tehermentesítő 

(elkerülő) szakaszainak építése 

5.3. Helyi közúti személyszállítás közszolgáltatás 

ellátásához szükséges infrastruktúra-, 

eszközfejlesztés 

A hitel nem minősül állami 

támogatásnak 

5.4. Helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás 

ellátásához szükséges infrastruktúra-, 

eszközfejlesztés  

5.5. Önkormányzati tulajdonú vasúti pályák 

fejlesztése  

5.6. Kerékpárút hálózat fejlesztése 

5.7. Integrált elektronikus (ITS) forgalomirányítási, 

utas-tájékoztatási és tarifarendszer fejlesztése 

5.8. Kikötői infrastruktúra fejlesztése A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 5.9. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 
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egyéb közlekedésfejlesztési beruházások 

6. Települési alapinfrastruktúra-fejlesztés 

6.1. Egészséges ivóvíz ellátás biztosítása 

A hitel nem minősül állami 

támogatásnak. 

6.2. Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás  

6.3. Csapadék-vízelvezetés 

6.4. Ár- és belvízvédelem 

6.5. Helyi közműfejlesztés  

6.6. Közvilágítás 

6.7. Önkormányzati információs és 

infokommunikációs rendszerek, az e-

önkormányzati tevékenységhez, e-ügyintézéshez 

szükséges rendszerek kialakítása 

6.8. Településrendezési tervek, város- és 

település(rész) rehabilitációs programok 

megvalósítása 

6.9. Informatikai és távközlési hálózatépítés 

A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 
6.11. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

egyéb települési alapinfrastruktúra-fejlesztő 

beruházások 

7. Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi infrastruktúra-fejlesztés 

7.1. Önkormányzati középületek létrehozása, meglévő 

önkormányzati intézmények műszaki felújítása 

A hitel nem minősül állami 

támogatásnak. 

7.2. Közoktatási feladatellátás intézményi hátterének 

létrehozása, meglévő intézmények műszaki 

felújítása (oktatási-nevelési intézmények) 

7.3. Önkormányzati szociális ellátás intézményi 

hátterének létrehozása, meglévő intézmények 

műszaki felújítása  

7.4. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése 

7.5. Közművelődési feladatellátás intézményi 

hátterének létrehozása, meglévő intézmények 

műszaki felújítása (kulturális, szabadidő 

intézmények) 
A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 

7.6. Önkormányzati sportlétesítmények létrehozása, 

meglévő intézmények műszaki felújítása  

7.7. Multifunkciós közösségi terek létrehozása, 

meglévő intézmények műszaki felújítása 
A hitel állami támogatásnak 

minősülhet. 7.8. Az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

egyéb intézményi infrastruktúra-fejlesztő 

beruházások 

 

 


