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1. melléklet a …/2022. (XI. 18.) KGY határozathoz

  FELHÍVÁS KÓDSZÁMA BÉKÉS MEGYEI MÓDOSÍTÁS RÉSZLETEI INDOKLÁS

1 TOP_Plusz-1.1.1-21

2 PR.MAX.NÖV. K (Gyom)

3 PR.MAX.NÖV. K (Szh) megnövekedett költségek

5 T túligénylés

7 IH

2 TOP_Plusz-1.1.2-21 2 BENY.HI 220815 K (Közút)

3 TOP_Plusz-1.1.3-21
1 TKKR PONTOZÁS T adminisztratív hiba

5 BENY.HI:220601 IH

4 TOP_Plusz-1.2.1-21

0
BENY.HI

IH

1 PR.MAX.NÖV. K (Mkh)

2 TKKR PONTOZÁS T adminisztratív hiba

6 PR.MAX.NÖV. K (Oh)

5 TOP_Plusz-1.2.2-21

2 BENY.HI:220601 IH

3 K(Batt,Békés)

4 K (Mkh) tervezés késedelme

6 TOP_Plusz-1.2.3-21
3 PR.MAX.NÖV. K (Békés)

8 BENY.HI:220601 IH

7 TOP_Plusz-1.3.1-21 0 BENY.HI T

8 0 BENY.HI IH

9

0 BENY.HI T

6 SZAKASZ ZÁRÁS T

11 TOP_Plusz-3.1.1-21
0 PR.MAX.NÖV. IH adminisztratív hiba

0 BENY.HI IH

12 TOP_Plusz-3.1.2-21

2 K(Batt,Békés)

3 K (Mkh)

4 PR.MAX. KORR. T adminisztratív hiba

13 TOP_Plusz-3.3.1-21

0 BENY.HI IH

2 PR.MAX.NÖV. K (Szar) költségvetés pontosítása

5 SZAKASZ ZÁRÁS T túligénylés

3 IH

MÓDOSÍTÁS 
SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS 
LÉNYEGE

KEZDEMÉNYEZŐ: 
IRÁNYÍTÓ 

HATÓSÁG/TERÜLETI 
SZEREPLŐ/KEDVEZM

ÉNYEZETT

Békés megye területspecifikus mellékletében változik a projekt elszámolható maximum
összköltsége 200 m Ft-ról 233 m Ft-ra a Gyomaendrődi járás célterület esetében, ill. 

ezzel összhangban az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege. optimális forráskihasználás

Békés megye területspecifikus mellékletében változik a projekt elszámolható maximum 
összköltsége 130 m Ft-ról 141 m Ft-ra a Szeghalmi járás célterület

esetében, ill. ezzel összhangban az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
maximum összege, valamint az 1. benyújtási

szakasz határideje.

SZAKASZ ZÁRÁS, ÚJ 
SZAKASZ

Békés megye területspecifikus mellékletében a 2. benyújtási szakasz határideje
2022.08.25-ről 2022.08.04-re változik.

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

Békés megye területspecifikus mellékletében a 3. benyújtási szakasz záródátuma 2022. 
november 04-ről  2022. november 30-ra változik.  

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz záró dátuma 2022.06.15-ről 2022.08.15-re, valamint a fejlécben 

feltüntetésre került az adott megyei EPTK felület azonosító száma. tervezési folyamat 
összetettsége 

A módosítás Békés megye területspecifikus mellékleteit érinti, amelyekben 
adminisztratív hibák kerültek

javításra:a 8.2 pontjában a 1.3. értékelési szempontnál az adható pontszám javításra
került.

Békés megye TSM-jének 1.3 pontjában a benyújtási határidő 2022.05.10-ről 2022.06.01-
re módosult IH kezdeményezésre.

A Békés megye területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06.-2021.01.20-ról: 2021.12.01. 00:00-tól 2022.01.14.-re módosult az IH 

egyoldalú módosítása során

Békés megye területspecifikus mellékletének (TSM) 3.2 pontjában módosult a projekt 
Európai Unióval elszámolható összköltségének maximum értéke 350 m Ft-ról 500 m Ft-

ra a Mezőkovácsházi járás fejlesztési célterület esetében. A TSM 3.3. pontjában 
módosult az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximum összege a 

Mezőkovácsházi járás fejlesztési célterület esetében.

megnövekedett forrásigény 
(konzorcium)

A Békés megye területspecifikus mellékletének 8.2 pontjában a 2.5 és a 4.1 értékelési 
szempont azonos, ezért a 2.5

pontból törlésre kerül és így 3 ponttal csökken az összpontszám.

A Békés megyei területspecifikus melléklet 3.2 és 3.3 pontjaiban módosult az „Orosházi 
járás

fejlesztési célterület” esetében elszámolható összköltség és az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás maximum összege 550m Ft-ról 754 m Ft-ra. A

területspecifikus melléklet kiegészült az EPTK felület azonosító számmal.

megnövekedett forrásigény 
(konzorcium)

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 1. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.04.29-ről 2022.06.01-re módosult  IH kezdeményezésre.

ÚJ SZAKASZ, 
PR.MIN.CSÖKK.

A Békés megyei TSM esetében
az 1.3 pont kiegészült egy 2. benyújtási szakasszal Békési és Mezőkovácsházi járások 

esetében: 2022.
szeptember 19. 00:00-tól 2022. november 4. 23:59-ig;

a 3.3 pontban a Békési járás számára elkülönített indikatív keretösszeg esetében a 
minimum támogatás

150mFt-ról 40 millió Ft-ra csökkent.

tervezés késedelme, 
optimális forráskihasználás

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 2. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2023.02.28-re módosult kedvezményezetti kérelemre.

Módosult Békés megye területspecifikus mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában a Békés 
járás c. fejlesztési célterület esetében aprojekt elszámolható összköltsége és az 

igényelhető támogatási összeg maximuma 950 millió Ft-ról 1 111,139 millió Ft-ra.
optimális forráskihasználás 
(keretösszeghez igazítás)

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 1. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2022.06.01.-ra módosult  IH kezdeményezésre. 

A Békés megyei  területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.02.28-ról 2021.12.01- 2022.08.31-re módosult a PEA felhívással 

összhangban a területi szereplő javaslata alapján és a 2.benyújtási szakasz törlésre 
került annak érdekében, hogy a fenntartható célterülethez tartozó települések 

projektjeinek megvalósítása megkezdődhessen 2022.évben. 

fenntartható célterülethez 
tartozó települések 

projektjeinek 
megvalósíthatósága

TOP_Plusz-2.1.1-21 
kiemelt

A Békés megyei  területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.09.30-ra módosult az IH egyoldalú 

módosítása során.

TOP_Plusz-2.1.1-21 
standard

 A Békés megyei területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 
2021.12.06-2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.01.14-re módosult, a 2.benyújtási szakasz 
2022.05.05-2022.06.15-ről 2022.08.01-2022.09.20-ra módosult az ITP ütemezéséhez 

igazodva.
ITP ütemezéshez igazodás

Békés megye standard TSM esetén a 2. benyújtási szakasz esetén előírásra került,hogy 
az kizárólag a Gyomaendrődi, Mezőkovácsházi, Orosházi, Sarkadi, Szeghalmi 
járásoknak megnyitott. Továbbá a TSM 3.2-es pontja alatt a projekt Európai Unióval 
elszámolható összköltsége megbontásra került első és harmadik szakaszra, valamint 
második benyújtási szakaszra. A második benyújtási szakaszra vonatkozóan a projekt 
Európai Unióval elszámolható összköltsége Gyomaendrődi járás esetén 150 millió Ftról 
158 millió Ft-ra, Mezőkovácsházi járások esetén 200 millió Ft-ról 205 millió Ft-ra 
megemelésre került. Továbbá a TSM 3.3-as pontja alatt az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege megbontásra került első és harmadik szakaszra, valamint 
második benyújtási szakaszra. A második benyújtási szakaszra vonatkozóan
az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege Gyomaendrődi járás esetén 150 
millió Ft-ról 158 millió Ft-ra, Mezőkovácsházi járások esetén 200 millió Ft-ról 205 millió 
Ft-ra megemelésre került.

túligénylés, optimális 
keretfelhasználás

A Békés megyei területspecifikus mellékletben az "A Felhívás meghirdetésekor a 
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg", a 3.2. pontjában a "projektek 

Európai Unióval elszámolható összköltsége", valamint a 3.3. pontjában az "igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás maximum összege" 5 457,983 m Ft-ról 5 458 m Ft-ra 

módosult kerekítés miatt .

A területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz kezdete 2021.12.06-
ról 2021.12.01-re módosult az IH egyoldalú módosítása során.

ÚJ SZAKASZ, 
PR.MIN.CSÖKK.

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pont kiegészült egy 3. benyújtási szakasszal 
Mezőkovácsházi járások esetében: 2022.

szeptember 19. 00:00-tól 2022. november 4. 23:59-ig.
tervezési folyamat 

összetettsége 

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

A Békés megyei TSM esetében az 1.3 pontban szereplő 2. benyújtási szakasz záró 
dátuma 2022.11.04-ről 2023.02.28-re módosult kedvezményezetti kérelemre. tervezési folyamat 

összetettsége 

A Békés megyei TSM esetében a területi szereplő által a fejlesztési célterület(ek) 
számára elkülönített forrás pontban az összegek pontosításra kerültek: e) Sarkadi járás 

számára elkülönített indikatív keretösszeg 386,077m Ft helyett 368, 077 m Ft .

A területspecifikus melléklet 1.3. pontjában az 1.benyújtási szakasz 2021.12.06- 
2022.01.20-ról 2021.12.01- 2022.01.14-re módosult az IH egyoldalú módosítása során.

Békés megye területspecifikus mellékletének 3.2. és 3.3. pontjában a Szarvasi járás 
fejlesztési célterület

esetében módosult a projekt maximum elszámolható összköltsége és az igényelhető 
támogatás maximum

összege 125 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra.

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz kezdő és záró dátuma(2022.08.01-2022.09.20-ről 2022.10.01-

2022.11.04-re), valamint a fejlécben feltüntetésre került az adott megyei EPTK felület 
azonosító száma.

SZAKASZHOSSZABBÍ
TÁS

Békés megye területspecifikus mellékletének 1.3. pontjában módosult a második 
benyújtási szakasz záró dátuma 2022.11.04.-ről 2022.11.30-ra.
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