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Békés megye pénzügyi előrehaladása
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Nyitott felhívások

TOP-1.3.1-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” – standard
o újranyitással engedélyezett keretösszeg: 2,509 Mrd Ft
o beadási szakaszok:

1. szakasz: 2016. január 18-tól 2016. április 4-ig
2. szakasz (jelenleg nyitva): 2019. november 4-től 2020. február 3-ig

TOP-3.1.1-16 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” – kiemelt (megyei 
önkormányzati)
o újranyitással engedélyezett keretösszeg: 2,020 Mrd Ft
o beadási szakasz: 2019. augusztus 15-től 2020. január 31-ig (módosított 

véghatáridő megjelenése a honlapon folyamatban)



A kivitelezés előrehaladása
kötelezettségvállalás éve megbontásban, ERFA projektek

a Kedvezményezettek 2019. szeptemberi adatszolgáltatása alapján
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Félidős indikátorteljesítés következményei

• A TOP-1-5 eredményességmérési keretébe tartozó indikátorainak 2018.

december 31-ig országos szinten elért teljesítése alapján

 teljesült a TOP 1. prioritás

 nem teljesülő prioritások a TOP 2.-5.

• A félidős indikátorteljesítés alapján TOP 1-re történt átcsoportosítás, a

forrásátcsoportosítással korrigált forráskereteket az IH már jelezte a

megyék felé, ennek megfelelően jelenhettek meg felhívások.
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A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és
ipari parkok területe

A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését
biztosító férőhelyek száma

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított
nyitott terek

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi…

Helyreállított lakóegységek városi területeken

A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban résztvevők száma

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma

Indikátorteljesülési arány
2020. januári adatok alapján

1.prioritás: Térségi gazdasági környezet 
fejlesztése a foglalkoztatás 
elősegítésére

2.prioritás: Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó településfejlesztés

3.prioritás: Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való áttérés 
kiemelten a városi területeken

4.prioritás: A helyi közösségi 
szolgáltatások  fejlesztése és a 
társadalmi együttműködés erősítése

5.prioritás: Megyei és helyi emberi 
erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés  és társadalmi 
együttműködés

100%-os előrehaladás
(100%=2023-mas cél)



Költségnövekmények
Eljárásrend

1. Igény benyújtása

• Igénylők köre: csak közszféra szervezet (272/2014. Korm. rendelet 3.§ (1) 23.)

• Benyújtás: TSZ módosítási kérelemként, Magyar Államkincstár  részére

• Igény alátámasztása: szöveges indoklással és közbeszerzéssel (végleges költségvetés)

2. Elbírálás

• Megvizsgálandó, hogy önerő bevonásával, vagy műszaki-szakmai tartalom indikátorvállalások 
sérelme nélküli módosításával kezelhető-e a többlettámogatás-igény

• Állami támogatás kategóriák szerinti jogcím besorolások és fajlagos költségkorlátoknak való 
megfelelés vizsgálata

• Többlettámogatás mértékének vizsgálata (15% alatt- közbeszerzés; 15-30% között - szakértői 
vélemény szükséges; 30% felett - nem hagyható jóvá)

• Eredményességi keretindikátor vállalásokhoz való hozzájárulás mértékének vizsgálata

• Rendelkezésre álló szabad keret vizsgálata

 IH elbírál – 15% és 30 millió Ft alatti növekmények elbírálása 2019 júniusától

 IH Kormány-előterjesztést készít (17/2017. Korm. rendelet)

3.   Jóváhagyás – Kormány/IH dönt



Költségnövekmények a megyében

• Többlettámogatási igények feldolgozása folyamatos

• A megyében eddig 26 db többlettámogatási igény pozitív elbírálásáról

született már Korm. határozat 445 millió Ft értékben

• További 18 db kérelem feldolgozása folyamatban van, ebből

– 12 db IH saját hatáskörben elbírálható (15% és 30 millió Ft alatti)

– 6 db esetében Kormány jóváhagyása szükséges és igazságügyi szakértő kirendelése 15%

felett



IH támogatás 2019-ben

Projektfelügyeleti rendszer

• 21 db háromoldalú (kedvezményezett-területi szereplő- KSZ-IH) 
egyeztetés

• 464 db projekt átvilágítása személyes konzultáción (összesen 148,34 
Mrd Ft szerződött támogatással) 

• 607 db nyomonkövetési pont előírása



Zárással kapcsolatos teendők

1. Összes számla időközi kifizetési igénylésben -> nullás záró

2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtási határidejét a felhívás szabályozza
(utolsó mérföldkő elérését követő ált. 90 nap, de legkésőbbi határidő: 2020.dec.31-
2022.dec.31 között)

3. Jogerős használatbavételi engedély, amennyiben releváns működési engedély (pl.
óvoda, bölcsőde) benyújtása, amennyiben megszerzése nem fér bele a 2. pont szerinti
határidőbe, akkor a záró beszámolóban az engedélyezési eljárás megindítását igazolja

4. Az indikátorok teljesítését az indikátordefiníciós adatlap szerinti alátámasztó
dokumentumokkal a beszámolóban szükséges igazolni

5. Amennyiben a támogatás meghatározásához CBA alapján utólagos megállapítást
választott a kedvezményezett, akkor az újraszámolást el kell végezni

6. Fel nem használt előleg visszafizetése; nyilatkozat a fel nem használt támogatásról való
lemondásról



TOP jó gyakorlatok

1. Költségnövekmények:

– Előzetes egyeztetés szükséges a területi szereplővel a forrásról

– Mérlegelni szükséges az átfutási időt és ennek fényében esetleg saját forrást 
hozzátenni, mivel

• 15% és 30 millió Ft alatti akkor IH hatáskör és kb. 1-1,5 hónap, 

• ha kormányjóváhagyás szükséges, az kb. 2-3 hónap (igazságügyi szakértő kirendelésével)

2. Személyes jelenlét

– Amennyiben az engedély megszerzése jelentősen elhúzódik, javasoljuk a hatóság 
személyes felkeresését

– Külső menedzsment esetén is javasolt a projekt nyomonkövetése, mivel a megvalósítás 
felelőssége a kedvezményezetté

3. Ütemezés

– A támogatási előleggel segítettük a likviditási problémák elhárítását, de kérjük a 
felmerülő számlák folyamatos benyújtását -> elszámolási kötelezettség az EU felé
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