Módosult „Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
települési hulladék vonatkozásában” című kiemelt
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az előkezelés, a hasznosítás és az
ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában”
című (KEHOP-3.2.1 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelem benyújtása a módosítást követően 2015. október 30-tól 2019. október 30-ig
lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik, amelyek a
korábban benyújtott támogatási kérelmekre visszamenőleg is hatályosak és érvényesek:
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3.4.3.

A támogatást igénylő, illetve a
kedvezményezett az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli
összegezés megküldését követő
két munkanapon belül megküldi a
közbeszerzési eljárás során
keletkezett összes dokumentumot
és a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 27. §
(1)–(2) bekezdése szerinti
közbeszerzési szabályzatot –
jogorvoslati eljárás esetén a
Közbeszerzési Döntőbizottság
döntését tartalmazó
dokumentumot is – az irányító
hatóság részére.

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követő két
munkanapon belül megküldi a közbeszerzési eljárás során
keletkezett összes dokumentumot és a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1)–(2)
bekezdése szerinti közbeszerzési szabályzatot – jogorvoslati
eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését
tartalmazó dokumentumot is – az irányító hatóság részére.

4.3.1.

A támogatási kérelmek benyújtása
2015. október 30-tól 2018. október
30-ig lehetséges.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2019.
október 30-ig lehetséges.

5.4.

Jelen felhívás keretében
támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető
támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 100
%-a központi, helyi önkormányzati
vagy köztestületi költségvetési
szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett
a) a fizetési számláit az Áht.
alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a
kincstárnál külön fizetési
számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának
összege nem éri el az ötszázmillió
forintot.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének
legfeljebb 100 %-a a központi, helyi önkormányzati vagy
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy
közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió
forintot.

Felhívjuk a figyelmert, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a
támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől
számított 12 hónapon belül.
5.4.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett
támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező mértékű
igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –

kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg
folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az
előleggel.

5.4.

5.6.1.

5.7.
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Szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a támogatást
igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés –
tartalékkeret nélküli –
elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
A projekt költségvetésének
megfelelően részletezettnek és ily
módon ellenőrizhetőnek kell lenni
ahhoz, hogy meghatározható
legyen az elszámolható költség
besorolása. A költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem
haladhatják meg a szokásos piaci
árat. A szokásos piaci ár
igazolása egyrészről történhet
legalább három árajánlattal,
melyeknek egymástól és a
kedvezményezettől független
ajánlattevőktől kell származni, és
amelyek az ellenőrizendő ajánlat
mellett az azonos
műszaki/szakmai tartalomra adott
legalább három indikatív
árajánlatnak minősülnek.
Másrészről a piaci árat igazolhatja
a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött
szerződésben rögzített ár. A
fentiek alapján alátámasztott piaci
ár vonatkozásában is az irányító
hatóság kétség esetén
(vállalkozói, szállítói
szerződésben rögzített műszaki
tartalom, vagy költségek
változása, (pl.:
összköltségnövelés), különös
tekintettel a vállalkozói
szerződések módosítására)
jogosult külön vizsgálatot folytatni
és – a vizsgálat eredménye
alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert
piaci árat.
Műszaki ellenőri szolgáltatás

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra
szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés – tartalékkeret nélküli –
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
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előleg igénylésének lehetőségét .

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily
módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható
legyen az elszámolható költség besorolása. A költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat. A szokásos piaci ár igazolása egyrészről történhet
legalább három árajánlattal, melyeknek egymástól és a
kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni, és
amelyek az ellenőrizendő ajánlat mellett az azonos
műszaki/szakmai tartalomra adott legalább három indikatív
árajánlatnak minősülnek. Másrészről a piaci árat igazolhatja a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben
rögzített ár.
Amennyiben a szerződés elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot a támogatást igénylőnek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet –
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014–
2020 programozási időszakban című útmutató – 2.3.2.5.
pontjának figyelembevételével, illetve a hárommillió
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetében, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot a 2.3.2.5a.
pontjának figyelembevételével kell a piaci árnak való
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megfelelés tekintetében eljárni. A fentiek alapján
alátámasztott piaci ár vonatkozásában is az irányító hatóság
kétség esetén (vállalkozói, szállítói szerződésben rögzített
műszaki tartalom, vagy költségek változása, (pl.:
összköltségnövelés), különös tekintettel a vállalkozói
szerződések módosítására) jogosult külön vizsgálatot folytatni
és – a vizsgálat eredménye alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert piaci árat.

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó

A szokásos piaci ár igazolására vonatkozó módosítást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési
igénylésekre kell alkalmazni.

Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

5.7.

8.1.

-

-

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott
százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem
összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A
táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás
befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével
nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető
azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem
növekedhet.
1. b) Egyéb törvények:
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
2. Kormányrendeletek:
272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőségjavítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint
hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

