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TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET 

TERÜLET: PEST MEGYE 

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 

A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 

 millió Ft 

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 18 501 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)1 számára elkülönített forrás:  

 

a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
5 207 

b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív keretösszeg 6 475 

 c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 3 461 

 
d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
1 481 

 e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 1 877 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-120 db. 

A rendelkezésre álló keretösszegből: 

I. 7 000 millió Ft kékinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont A) főtevékenység) 

II. 2 000 millió Ft zöldinfrastruktúra fejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont B) főtevékenység) 

III. 3 501 millió Ft közösségi kulturális, sportolási infrastruktúra IKT és okos települési fejlesztések 

(felhívás 2.1.1 pont C) főtevékenység) 

IV. 4 000 millió Ft fenntartható közlekedésfejlesztésre (felhívás 2.1.1 pont D) főtevékenység) 

V. 2 000 millió Ft Hulladékkezelés, kármentesítés (felhívás 2.1.1 pont E) főtevékenység) 

tervezett a megyei indikátorcélok elérése érdekében. 

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet az elektronikus kitöltő program segítségével az alábbi benyújtási szakaszokban 
nyújthatja be:  

1. benyújtási szakaszban: 2021.12.01. 0 óra 00 perc -tól/től  2022.01.14. 23 óra 59 perc-ig 
2. benyújtási szakaszban: 2022.05.23. 0 óra 00 perc -tól/től  2022.07.01. 23 óra 59 perc-ig 

                                                      
1 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 

figyelembe venni. 
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3.2. Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége2 legfeljebb:. 

 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek)3 számára elkülönített forrás:  

 
a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 

300 

 b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

 c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

 
d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 

300 

 e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív keretösszeg 300 

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

 minimum  
millió Ft 

maximum  
 millió Ft 

A területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) számára 
elkülönített forrás: 

 
 

a) Nyugati Agglomeráció számára elkülönített indikatív 

keretösszeg  
30 millió 300 millió 

b) Keleti Agglomeráció számára elkülönített indikatív 

keretösszeg  
30 millió 300 millió 

c) Észak-Pest megye számára elkülönített indikatív 

keretösszeg  
30 millió 300 millió 

d) Délnyugat-Pest megye számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
30 millió 300 millió 

e) Délkelet-Pest megye számára elkülönített indikatív 

keretösszeg 
30 millió 300 millió 

3.4. Egy támogatást igénylő hány főtevékenységre pályázhat 

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egy önállóan megvalósítható főtevékenységre nyújthat be 
támogatási kérelmet. 

                                                      
2 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  
3 A fejlesztési célterületek vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló projekt megvalósítási helyszínét szükséges 

figyelembe venni. 
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8.2. Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Települési kék infrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások): 

 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

1.  
Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési 
programhoz 

25 pont 

 

1.1.  

A projekt illeszkedik Pest 
Megye Területfejlesztési 
Program 
beavatkozásaihoz 

0/6/12/18 

A pályázó a megalapozó dokumentumban 
meghatározza és indokolja, hogy a tervezett 
beruházás hogyan illeszkedik a Pest Megyei 
Területfejlesztési Program 
(http://www.pestmegye.hu/dokumentumok-
teruletfejlesztes/4432-pest-megyei-
teruletfejlesztesi-program-2021-2028) 
beavatkozásaihoz. Minden megfelelően 
indokolt illeszkedésért 6 pont adható, de 
legfeljebb 3 db illeszkedés bemutatására 
kaphat pontot a pályázó. 
 
"A" főtevékenység 
Települési kék és zöld infrastruktúra 
fejlesztése [P2.3c] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Megyei és települési vízkár elhárítási tervek 
és program(ok) kidolgozása  
[P4.4.a] 
Felszíni csapadékvíz elvezetés, 
vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek  
kialakítása fejlesztése [P4.4.b] 
Szemléletformálás az ésszerű 
vízgazdálkodás tárgyában [P4.4.f] 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
 
"B" főtevékenység 
Települési kék és zöld infrastruktúra 
fejlesztése [P2.3c] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
Természeti területek és értékek megóvása, a 
megye ökológiai  
térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] 
Felszíni csapadékvíz elvezetés, 
vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek  
kialakítása fejlesztése [P4.4.b] 
Élővizeink (folyók, tavak, patakok) és 
környezetük rendbetétele, revitalizációja  
[P4.4.e] 
Családbarát Pest megye [P5.5.a] 
Helyi és megyei identitás erősítése [P5.3.a] 
A sportolás, illetve az egészséges életmódra 
nevelés tárgyi feltételeinek 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

megteremtése [P5.6.d] 
Térségi értékek megőrzése, térségi identitás 
erősítése [P2.2.e] 
 
"C" főtevékenység 
Kulturális intézmények szolgáltatásainak és 
infrastruktúrájának  
fejlesztése [P5.2.b] 
Helyi és megyei identitás erősítése [P5.3.a] 
Pest megyei értéktár fejlesztése és a megyei 
értékek széleskörű  
megismertetése [P5.3.b] 
Családbarát Pest megye [P5.5.a] 
Önkormányzati szolgáltatások javítása 
[P4.1.b] 
Települési egyéb közszolgáltatásokat nyújtó 
intézmények infrastruktúrájának  
fejlesztése [P2.3d] 
Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése, megújuló energia  
termelés elősegítése [P2.3e] 
Térségi értékek megőrzése, térségi identitás 
erősítése [P2.2.e] 
A kultúra, sport és egyéb rekreációs 
tevékenységekhez való hozzáférés javítása  
[P2.2.d] 
 
"D" főtevékenység 
 
Térségi elérhetőség javítása, helyi 
közlekedés fejlesztése [P2.3b] 
Közösségi közlekedés kisléptékű fejlesztése 
[P3.2.b] 
Térségi és járási központok elérhetőségének 
javítása [P3.2.c] 
Nemzetközi és országos kerékpáros 
kapcsolatok fejlesztése [P3.3.c] 
Közlekedésbiztonsági beavatkozások 
[P3.3.d] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
A sportolás, illetve az egészséges életmódra 
nevelés tárgyi feltételeinek 
megteremtése [P5.6.d] 
 
"E" főtevékenységk 
Települési környezet megújítása, a 
települések zöldfelületeinek növelése 
[P4.2.a] 
Természeti területek és értékek megóvása, a 
megye ökológiai  
térszerkezetének fejlesztése [P4.2.b] 
Környezet-, levegőminőség-, zaj-, talaj- és 
földvédelem [P4.2.c] 
Barnamezős területek megyei kataszterének 
elkészítése, kármentesítési-,  
hasznosítási tervek elkészítése, barnamezős 
területek kármentesítése, hasznosításra 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

történő  
előkészítése [P4.2.d] 
Az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása, meglévő illegálisan 
működő  
lerakók felszámolása [P4.5.d] 
Szemléletformálás a hulladékhasznosítás 
kapcsán [P4.5.e] 
 
 

2. 

Klímabarát, 
klímaalkalmazkodást 
segítő, környezeti 
szempontból 
fenntartható, vagy 
biodiverzitás 
megőrzését előmozdító 
megoldásokat 
alkalmazó fejlesztések 
előnyben részesítése 

 

17pont 
 

 

2.1.  

Biodiverzitás megőrzése 

 

 0/2/4/6 

Biodiverzitás megőrzését segítő megoldások 
alkalmazása, megoldásonként 2 pont adható, 
de legfeljebb 3 megoldás vehető figyelembe. 
A biodiverzitás megőrzését segítő műszaki 
és kert- és erdőgazdálkodási megoldások. 
PET-ben szükséges bemutatni. 

2.2.  

A beruházás révén olyan 
zöldfelületek jönnek létre, 
amelyek hozzájárulnak a 
település 
fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához, 
csökkenti a 
hőszigethatást, illetve 
védelmet nyújt a por és 
zajszennyezéstől 

 

0/5 

A beruházás révén olyan zöldfelületek jönnek 
létre, amelyek hozzájárulnak a település 
fenntarthatóságához, 
klímasemlegességéhez, 
klímaalkalmazkodásához 
Igen – 5 pont 
Nem – 0 pont 

 
"A" és "B" 
főtevékenység 
esetében  

 
 

2.3 

A tervezett beruházás 
tartalmaz vízvisszatartást 
célzó infrastruktúra 
elemet 

0/6 

A tervezett beruházás tartalmaz 
vízvisszatartást célzó infrastruktúra elemet 
Igen – 6 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

 
"C" és "D" 
főtevékenységek 
esetében  

  

2.4. 
A beruházás során 
megújuló energiaforrást 
hasznosító berendezések 

0/2/4/6 
A PET-ben bemutatott, a projektben 
alkalmazott megoldásonként 2 pont adható, 
de legfeljebb 3 különböző megoldás vehető 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

alkalmazása történik, 
illetve a projekt 
hozzájárul az 
elektromobilitás 
terjedéséhez. 

figyelembe az értékelésnél. 

 
„E” főtevékenység 
esetében  

 
 

2.5 
A beruházás 
környezetvédelmi 
területet érint 

0/3/6 

Országos jelentőségű védett természeti 
területek és értékek területén, vagy annak 
közvetlen környezetében valósul meg – 6 
pont 
Helyi jelentőségű védett természeti 
területeken, vagy annak közvetlen 
környezetében valósul meg – 3 pont 
Nem helyi, vagy országos jelentőségű védett 
természeti érték területén, vagy annak 
közvetlen környezetében valósul meg - 0 
pont 
 
Védett területen törétnő fejlesztést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

3. 
Hozzájárulás belső 
társadalmi és területi 
kiegyenlítődéshez 

15 
pont 

 

3.1. 

A kisebb gazdasági 
erővel rendelkező 
települések 
felzárkóztatása, a 
jelentős vízkárok 
elhárítása érdekében 

0/1/2/3/4/5/6/7 

A település egy főre jutó adóerőképessége 
nem teszi lehetővé az önerőből végzett 
szükséges vízgazdálkodással kapcsolatos 
beruházások elvégzését. Az adható 
pontszám az adóerő képesség (Ft/fő) 
függvényében. 
<7500 - 7 pont 
7500-12500 - 6 pont 
12500-17500 - 5 pont 
17500-22500 - 4 pont 
22500-27500 - 3 pont 
27500-32500 - 2 pont 
32500-37500 - 1 pont  
37500< - 0 pont 
Az adatok forrása: www.pestmegye.hu 
A települési adatokat a PET-ben szükséges 
bemutatni. 

3.2. 

Az alacsony lélekszámú 
települések 
infrastruktúrájának 
fejlesztése 

0/1/2/3/4 

Az alacsony lélekszámú települések 
infrastruktúrájának fejlesztése, az adható 
pontszám a település lakosságszáma (fő) 
függvényében: 
2500 alatt 4 pont 
2500-5000 3 pont 
5000-7500 2 pont 
7500-10000 1 pont 
10000 felett 0 pont 
 
Az értékelést a KSH helységnévtár 
2021.01.01-i adatai alapján szükséges 
elvégezni. Amennyiben több település 
konzorciumban pályázik, úgy a 
konzorciumban résztvevő települések 
legkisebb lakosságszámú települése alapján 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

szükséges a pontozás. 

 
"A", "B" és "C" 
főtevékenységek 
esetében 

 

 

3.3. 
A beruházás 
akadálymentesítési 
elemet tartalmaz 

0/2/4 

Akadálymentességi műszaki megoldásokat 
tartalmaz a projekt. A megalapozó 
dokumentumban bemutatott műszaki 
megoldásonként 2 pont adható, de legfeljebb 
2 megoldás vehető figyelembe. 

 
"D" főtevékenység 
esetében 

 
 

3.4. 
Több település 
közlekedéséhez 
hozzájáruló kerékpárút 

0/4 

A tervezett fejlesztés a településeket 
összekötő útvonallal, vagy településrészek 
között; vagy a lakott területen kívül 
elhelyezkedő munkahelyek és a település 
belterülete között valósul meg. 
Igen – 4 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 

 
"E" főtevékenység 
esetében 

 
 

3.5. 

A lakóterületek védelme, 
a településen élők 
életminőségének 
javítása, egyenlő esély 
biztosítása az 
egészséges 
környezethez 

0/4 

A hulladékelhelyezéssel kapcsolatos 
beruházás lakóterületet, vagy annak 
közvetlen környezetét érinti 
Igen – 4 pont 
Nem – 0 pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben, 
illetve a hozzá csatolt térképvázlaton 
szükséges bemutatni. 

4. Indokoltság 
25 

pont 
 

 
"A" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.1. 

A vízkárokkal 
veszélyeztetett 
domborzati és vízrajzi 
adottságokkal rendelkező 
települések támogatása 

0/12 

A település szerepel Pest megye Integrált 
Területi Programjában a vízkárral leginkább 
veszélyeztetett településeinek térképén 
Igen – 12 pont 
Nem – 0 pont  
 
 A Pest Megye Integrált Területi Programja az 
alábbi linken érhető el 
(http://www.pestmegye.hu/teruletfejlesztes/) 

4.2. 

A vízkárokkal az elmúlt 
évtizedben leginkább 
sújtott települések 
támogatása 

0/3/6/9 

Az elmúlt 2011.01.01.-től igazolt települési 
vízkárok mértéke a BM által megítélt vis 
maior támogatási összegek alapján. 
Nem történt vis maior káresemény, vagy nem 
került igazolásra – 0 pont 
10 millió Ft összeg alatt – 3 pont 
10 – 250 millió Ft közötti támogatás – 6 pont 
250 millió Ft feletti megítélt támogatás – 9 
pont 
 
A szempontnak való megfelelést a PET-ben 
szükséges bemutatni. 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

4.3. 

A vízrendezés olyan 
átfogó módon történik, 
hogy a település jelentős 
része vonatkozásában 
csökkenti a vízkárok 
valószínűségét, illetve új 
vízrendezési elemekkel 
bővíti a csapadékvíz 
elvezető rendszert 

0/2/4 

Előnyben kell részesíteni azokat a 
pályázatokat, amelyek hozzájárulnak a teljes 
település, vagy településrész komplex 
csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének 
kialakításához, fejlesztéséhez, 
rekonstrukciójához. A PET-ben kifejtésre 
kerül és a tervdokumentáció azt 
alátámasztja. 
A tervezett fejlesztés igazoltan a 
település/rész meghatározott csapadékvíz-
elvezető rendszerének komplex fejlesztését 
célozza és ez az megalapozó 
dokumentumban részletesen kifejtésre is 
kerül, illetve ha ezt az ahhoz csatolt 
tervdokumentumok alátámasztják.kerül. – 4 
pont 
A tervezett fejlesztés csak részben járul 
hozzá a település/rész csapadékvíz-elvezető 
rendszerének fejlesztéséhez, illetve a 
fejlesztés részben pl. egyes utcák 
csapadékvíz-elvezetésének kiépítésére, 
rekonstrukciójára irányul. – 2 pont 
A tervezett fejlesztés nem rendszerbe 
ágyazottan történik – 0 pont 

 
"B" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.4. 

Olyan zöldfelület 
fejlesztéseket tartunk 
indokoltnak, amelyek 
révén közösségi funkciók 
is létrejönnek 

0/2/4/6/8/10 

A beruházás során olyan multifunkciós 
zöldfelületek jönnek létre, amelyeken a 
közösségi, sport, illetve szabadidős 
tevékenységek végzésére alkalmas 
infrastruktúra elem, vagy elemek kerülnek 
kihelyezésre (játszótér, padok, színpad stb.), 
illetve olyan beruházások, amelyek 
közvetlenül kapcsolódnak területen lévő 
kékinfrastruktúrához. A megalapozó 
dokumentumban bemutatott és vállalt 
megoldásonként 2 pont adható, de legfeljebb 
5 megoldás vehető figyelembe. 
 
A PET-ben szükséges bemutatni az 
alkalmazott megoldásokat, új infrastruktúra 
elemeket. 

4.5. 
Szemléletformálást, 
természeti oktatást segítő 
elemek elhelyezése 

0/5 

Szemléletformálást, természeti oktatást 
segítő elemek elhelyezése 
Igen- 5 pont 
Nem -0 pont 

4.6. 
A projekt hozzájárul a 
zöldfelületek 
fejlesztéséhez. 

0/2/4/6/8/10 

Létrehozott, megújított zöldfelület nagysága 
(ha) 
2500 m2 felett  – 5 pont 
2000 m2-2499 m2  – 4 pont 
1500 m2-1999 m2  – 3 pont 
1000 m2-1499 m2  – 2 pont 
500 m2-999 m2  – 1 pont 
500 m2 alatt  – 0 pont 
 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 "C" főtevékenység   
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

esetében 

4.7. 
A beruházás műszaki 
indokoltsága megfelelően 
alátámasztott 

0/9 

Meglévő infrastruktúra korszerűsítése, 
bővítése esetén:  
A PET mellékleteként megküldött 
fotódokumentáció alapján a fejleszteni kívánt 
infrastruktúra állapota indokolja annak 
korszerűsítését  
Igen – 9 pont 
Nem – 0 pont 
Új infrastruktúra létesítése esetén: 
A megalapozó dokumentum mellékleteként 
megküldött műszaki dokumentáció alapján a 
fejleszteni kívánt infrastruktúra megfelel az 
igényfelmérésben jelzett szükségleteknek. 
Igen – 9 pont 
Nem – 0 pont 
 
A PET-ben szükséges az indoklás leírása és 
annak mellékleteként a fotódokumentáció 
csatolása. 

4.8. 

A projekt hozzájárul a 
helyi kulturális 
lehetőségek, terek, 
szolgáltatások 
bővítéséhez. 

0/8/16 

A projekt hozzájárul a helyi kulturális 
szolgáltatások bővítéséhez. 
Igen – 8 pont 
Nem – 0 pont 
 
A projekt hozzájárul a helyi kulturális terek 
fejlesztéséhez. 
Igen – 8 pont 
Nem – 0 pont 
 
A PET-ben szükséges a részletes bemutatás, 
amennyiben releváns. 

 
"D" főtevékenység 
esetében 

 
 

4.9. 

A fejlesztés meglévő 
kerékpárforgalmi, vagy 
egyéb közösségi 
közlekedési hálózati 
elemhez csatlakozik, 
vagy 
közlekedésbiztonsági 
szempontból indokolt. 

0/3 
0/3 
0/1/2/3 
0/3 
0/2 
 

a) A fejlesztés meglévő, vagy tervekkel 
rendelkező, megvalósítás előtt álló 
kerékpárforgalmi hálózati elemhez 
csatlakozik, és ez bemutatásra kerül 
a PET-ben, támogatási kérelemhez 
csatolt térképvázlatban 
Igen – 3 pont 
Nem – 0 pont 

 
b) A projekt megvalósítása 

közlekedésbiztonsági szempontból 
indokolt és az bemutatásra kerül a 
PET-ben, illetve az a vonatkozó 
jogszabályok által kötelezően előírt 
közlekedésbiztonságot segítő 
elemeken túl további 
közlekedésbiztonsági elemeket is 
tartalmaz. 
Amennyiben a fejlesztés 
közlekedésbiztonsági szempontból: 
Megfelelően indokolt – 3 pont 
Nem indokolt – 0 pont 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

c) A felhívás keretében támogatható a 
közlekedésbiztonságot segítő 
elemekért további 1 pont adható, de 
legfeljebb 3 elem vehető figyelembe. 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 
d) Közösségi közlekedési megállóhoz 

(MÁV, VOLÁN) csatlakozik és B+R 
parkoló is kiépítésre kerül 
Igen – 3 pont 
Nem - 0 pont 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 

 
e) A Nyugati és Keleti Agglomeráció 

forrásfelhasználási módok esetében 
a településnek a fővárossal, Észak-, 
Délnyugat- és Délkelet Pest megye 
felhasználási módok esetében a  
településnek a járásszékhellyel való 
kerékpáros kapcsolatának fejlesztése 
esetén adható pontszám: 
Igen – 2 pont 
Nem - 0 pont 
A szempontnak való megfelelést a 
PET-ben szükséges bemutatni. 
Települések besorolásának 
elérhetősége: Pest megye Intergrált 
Területi Program 
http://www.pestmegye.hu/teruletfejles
ztes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10. 
A projekt hozzájárul az 
RCO58 jelű output 
indikátor teljesüléséhez 

1/2/3/4/5 

Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra 
hossza (km) 
1,000 km-nél kevesebb  1 pont 
1,000-2,000 km 2 pont 
2,001-3,000 km 3 pont 
3,001-4,000 km 4 pont 
4,000 km-nél hosszabb 5 pont 
A szempontnak való megfelelés vizsgálata a 
projekt adatlapon rögzített indikátorérték 
alapján történik. 

4.11. 

Munkába járáshoz, a 
közszolgáltatások 
eléréséhez hozzájáruló 
közlekedési fejlesztés 

0/2/4/6 

A PET-ben illetve az ahhoz csatolt 
térképvázlaton bemutatásra kerül, hogy a 
tervezett közlekedésfejlesztés milyen 
közösségi szolgáltatások (forgalomvonzó 
önkormányzati szolgáltatások) találhatók (pl.: 
oktatási- nevelési intézmény, közigazgatás, 
közszolgáltatás, egészségügyi intézmény, 
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 Értékelési szempont 
Adható 

pontszám 
Magyarázat 

közösségi közlekedési eszköz megállóhelye). 
illetve milyen foglalkoztatók elérését könnyíti 
meg. 
Amennyiben nem érint vállalkozást, vagy a 
fent felsorolt közösségi szolgáltatásokat - 0 
pont 
1-5 vállalkozást (vagy 50-nél kevesebb 
foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatás érint – 2 pont 
6-10 vállalkozást (vagy 50-100 
foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatást érint – 4 pont 
10-nél több vállalkozást (vagy összesen 100-
nál több foglalkoztatottat), illetve közösségi 
szolgáltatást érint – 6 pont 

 
"E" főtevékenység 
esetében 

 
 

 

A rendelkezésre álló 
információk egyértelműen 
alátámasztják a 
hulladékkal kapcsolatos 
beruházás 
szükségességét 

0/6 

A PET-ben szereplő fotódokumentáció, 
lakossági bejelentés, rekultivációs terv 
alapján a beavatkozás szükségessége 
megállapítható 
Igen – 6 pont 
Nem – 0 pont 
 
A rekultiváció szükségességét a PET-ben 
szükséges bemutatni, a kapcsolódó releváns 
dokumentumokat a mellékleteként csatolni. 

 

A szennyezett terület 
földrajzi kiterjedése nagy, 
illetve jelentős veszélyt 
jelent környezetére 

0/3/6/9 

A hulladékkal szennyezett terület nagysága: 
1 ha feletti – 9 pont 
0,5 ha-1 ha – 6 pont 
0,5 ha alatti – 3 pont 
nincs, vagy nem került bemutatásra - 0 pont 
 
PET-ben és annak mellékleteként csatolt 
helyszínrajzon szükséges bemutatni. 

 
Az hulladékszennyezés 
ivóvízbázist veszélyeztet 

0/5/10 

Az érintett terület a felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet alapján  
Fokozottan érzékeny, vagy kiemelten 
érzékeny f. a. terület – 10 pont 
Érzékeny – 5 pont 
Kevésbé érzékeny – 0 pont 

Összesen: 75 pont  

 


