Módosult a Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című (KEHOP-1.3.0 kódszámú) kiemelt Felhívás.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosítás valamennyi ügyre vonatkozik, a folyamatban lévő és az újonnan induló
esetekben is érvényes.
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2020. december 31-ig lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosításai az alábbi pontokat érintik:
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Bevezető

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
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A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 108,34
milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek
várható száma: 19 db.
Jelen Felhívást Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1084/2016 (II. 29.) Korm.
határozatban szereplő éves fejlesztési keret (a
továbbiakban: ÉFK) alapján.
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szem-

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 108,34
milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek
várható száma: 20 db.
Jelen Felhívást Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1084/2016 (II. 29.)
Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési
keret (a továbbiakban: ÉFK) alapján.
Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szem-
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pontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:
A horizontális cél megvalósítása, valamint a
megvalósítás eredményességének nyomon
követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító
követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404)
12.
fejezetében.

pontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások:
A horizontális cél megvalósítása, valamint a
megvalósítás eredményességének nyomon
követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító
követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
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12.
fejezetében.

A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem
benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

A környezetvédelmi-természetvédelmi, esélyegyenlőségi, valamint a nők és férfiak egyenlőségét célzó jogszabályi megfelelőségről, továbbá – az energiahatékonyság javítása érdekében,
valamint a természeti és a települési környezetben, vizek állapotában okozott károk megelőzése vagy enyhítése érdekében – a projektben
megvalósított intézkedésekről a záró beszámoló
keretében kötelező jelentést benyújtani.
A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem
benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött
meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően rendelkezésre álló időtartam meghatározása jelen Felhívás esetében nem értelmezett,
de felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek elszámolhatósági időszakát a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 2.2 pontja korlátozza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2023. december
31.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a
projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott
feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a Rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött
meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően rendelkezésre álló időtartam meghatározása jelen Felhívás esetében nem értelmezett,
de felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek elszámolhatósági időszakát a Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató 2.2 pontja korlátozza.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a
projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott
feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
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A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az
ÁÚF c. dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a támogatási
szerződésben rögzített dátum.
Az önerő rendelkezésre állását a megvalósításra vonatkozó támogatási kérelem, illetve
projekt dokumentáció benyújtásakor, de
legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal
– kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló
projektek kivételével helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások esetén a támogatást
igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi,
társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselőtestület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával,
költségvetési szervek esetén pedig a támogatást
igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv
vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról – (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF
c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott
módon és formában kell igazolnia.
A konstrukció keretében megvalósuló projektek
esetében a Rendelet 128. § (3) bekezdés szerinti halasztott önerő alkalmazható.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az
ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2023. december
31.
Az önerő rendelkezésre állását a megvalósításra vonatkozó támogatási kérelem, illetve
projekt dokumentáció benyújtásakor, de
legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) a támogatást igénylőnek nyilatkozattal az ÁÚF 8.
pontjának 5. alpontjában meghatározott módon
és formában kell igazolnia.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2018. május 31-ig lehetséges.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére
i. postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő
3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás futár/posta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást
igénylő nevét és címét!
Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,az Irányító
Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45. „A” épület, 1.emelet

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
és módja
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 16-tól 2020. december 31-ig lehetséges.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére
i. postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő
3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest Pf. 328.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást
igénylő nevét és címét!
ii. Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást
követő 3 napon belül zárt csomagolásban,az
Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45. „A” épület, 1. emelet

A Felhívás keretében megvalósuló projektek
esetében a Rendelet 128. § (3) bekezdés szerinti halasztott önerő alkalmazható.
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4.4

hétfő - csütörtök: 08:30 – 16:00 óra
péntek: 08:30 – 12:00 óra
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást
igénylő nevét és címét!
1. Tartalmi értékelési szempontok táblázat/IV.
Pénzügyi feltételek, 29. sor, megjegyzés oszlop
Amennyiben meghaladja, a támogatói döntés
meghozatalához az Irányító Hatóságnak a Kormány előzetes jóváhagyását kell kérni. ld. Rendelet 5§ (1) és 2 (d), valamint 65. § (2) bekezdésében foglalt összeghatár szerint.

hétfő - csütörtök: 08:30 – 16:00 óra
péntek: 08:30 – 12:00 óra
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást
igénylő nevét és címét!
1. Tartalmi értékelési szempontok táblázat/ IV.
Pénzügyi feltételek, 29. sor, megjegyzés oszlop
Amennyiben meghaladja, a támogatói döntés
meghozatalához az Irányító Hatóságnak a Kormány előzetes jóváhagyását kell kérni. ld. Rendelet 65. § (2) bekezdésében foglalt összeghatár
szerint.

A projekt javaslat maximálisan elszámolható
összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége a támogatási kérelemben nem haladhatja meg a hatályos
ÉFK-ban meghatározott összköltséget. Amenynyiben meghaladja, a támogatói döntés meghozatalához az Irányító Hatóságnak a Kormány
előzetes jóváhagyását kell kérni (a Rendelet 5. §
(1) és (2) d), valamint 65. § (2) összeghatára
szerint).
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege a hatályos ÉFK-ban meghatározott
indikatív forráskeret. Amennyiben meghaladja, a
támogatói döntés meghozatalához az Irányító
Hatóságnak a Kormány előzetes jóváhagyását
kell kérni (a Rendelet 5. § (1) és (2) d), valamint
65. § (2) összeghatára szerint).
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Előleg igénylése
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 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
megítélt támogatásának összege nem éri el az
ötszázmillió forintot.

A projekt javaslat maximálisan elszámolható
összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége a támogatási kérelemben nem haladhatja meg a hatályos
ÉFK-ban meghatározott összköltséget. Amenynyiben meghaladja, a támogatói döntés meghozatalához az Irányító Hatóságnak a Kormány
előzetes jóváhagyását kell kérni (a Rendelet 65.
§ (2) bekezdésében foglalt összeghatára szerint).
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege a hatályos ÉFK-ban meghatározott
indikatív forráskeret. Amennyiben meghaladja, a
támogatói döntés meghozatalához az Irányító
Hatóságnak a Kormány előzetes jóváhagyását
kell kérni (a Rendelet 65. § (2) bekezdésében
foglalt összeghatára szerint).
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Előleg igénylése
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, önkormányzati
társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
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
megítélt támogatásának összege nem éri el az
ötvenmillió forintot.

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai
mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a Rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számí-

A likviditási terv sablonja jelen felhívás szakmai
mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a Rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére kincstári fizetési számlával rendelke-
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tott tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.

ző 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.
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.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói
finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást
igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés - tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege legalább 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói
finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást
igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés - tartalékkeret és
általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege legalább 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
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, szolgáltatásvásárlás
esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a Rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfaelőleg igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően
haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli,
ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

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 előleg igénybevételének lehetőségét.
A 2018. szeptember 7-e előtt indított közbeszerzések eredményeként megkötött szállítói szerződések esetén ez a mérték 50%.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a Rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfaelőleg igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően

Módosított
fejezet
száma

Eredeti szöveg

Módosult szöveg
haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli,
ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

5.6

Az elszámolhatóság további feltételei
Általános feltételek

A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések,
illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség,
gazdaságosság – igazolni kell. (3 egymástól
független ajánlattevőtől származó ajánlat igazolásával, nyilvános ajánlatok kinyomtatásával,
nyilvános ajánlatok csatolásával, vonatkozó
katalógus másolat csatolásával, költségek indoklásával, azonos szükségletet azonos szinten
kielégítő legalacsonyabb költségű eszköz kiválasztásával, stb.).



A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési
szerződésben rögzített árat).

Az elszámolhatóság további feltételei
Általános feltételek
Az elszámolhatóságnak minden esetben feltétele a piaci árnak való megfelelés, amely ellenőrzésének szempontjait a 272/2014. Korm. rendelet 5. és 6. melléklete határozza meg általánosságban.

A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a
gondos gazda eljárásának, és az észszerű gazdálkodás követelményének
betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – valamint a
szokásos piaci árnak való megfelelést
igazolni kell. (3 egymástól független
ajánlattevőtől származó ajánlat igazolásával, nyilvános ajánlatok kinyomtatásával, nyilvános ajánlatok csatolásával,
vonatkozó katalógus másolat csatolásával, költségek indoklásával, azonos
szükségletet azonos szinten kielégítő
legalacsonyabb költségű eszköz kiválasztásával, stb.) A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek
nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen szerződések esetén a
szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható.

A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési
szerződésben rögzített árat). 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

Előre nem tervezett többletköltségek finanszírozása
Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák
költsége számolható el, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható,
és amelyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek. Az építőipari pótmunka jogi szabályozására a Ptk. 6:244. §-a, az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] rendelkezései, valamint a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés módosításával
kapcsolatban a Kbt. 132. §-a irányadó.

Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött
szerződések esetében a szerződés módosításának szabályait – a műszaki tartalmat érintő (pl.
pótmunka miatti) módosításokat is beleértve – a
Kbt. 132. §-a, valamint – építési beruházások
esetében – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
7. §-a határozza meg.

A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladják meg a szokásos piaci
árat (vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek
kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az
elszámolható költség besorolása. Közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a
szokásos piaci ár igazolására az árajánlatoknak
legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni.
Ennek igazolása a kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges. Azon szerződések esetén,

elszámolható összköltsége nem haladja
meg a 300 000 forintot a 2.3.2.5a. pontjának figyelembevételével kell a piaci
árnak való megfelelés tekintetében eljárni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
ezen szerződések esetén a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz, azonban azokat az irányító
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében
7
ellenőrizheti. 8
Előre nem tervezett többletköltségek finanszírozása
Építőipari pótmunkaként csak olyan munkák
költsége számolható el, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható,
és amelyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek. Az építőipari pótmunka jogi szabályozására a Ptk. 6:244. §-a, , az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet] előírásai, valamint a
közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött
szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt.
141.§-a irányadó.
Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött
szerződések esetében a szerződés módosításának szabályait – a műszaki tartalmat érintő (pl.
pótmunka miatti) módosításokat is beleértve – a
Kbt. 141. §-a, valamint – építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó
tervezői és mérnöki szolgáltatások esetében – a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a határozza meg.

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak
nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni
ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
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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.

5.7

5.7

amelyek elszámolható összköltsége nem haladja
meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett
részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
A 3 000 000 forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége
nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azonban
azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés
keretében ellenőrizheti. Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható.
Műszaki ellenőri szolgáltatás
A meghatározott százalékos korlátok a
projektelőkészítés és a projektmegvalósítás
során a tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók azzal, hogy összességében így sem
haladhatják meg az ezen költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összegét.

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a
Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége
(FIDIC) mérnök költségeit
A meghatározott százalékos korlátok a projekt
előkészítés és a projektmegvalósítás során a
tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók
azzal, hogy összességében így sem haladhatják
meg az ezen költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összegét.

5.8

- a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi III. törvény 75.§ szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e.
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I. Projektmegvalósításra benyújtott támogatási kérelem esetén minimum az alábbi mellékletek csatolása kötelező:

A felhívásban elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes öszszege nem haladhatja meg a 15,5%-ot.
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.
- a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 2016.
évi CXXX. törvény 80-93. §-a szerinti perköltség,
függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre
került-e.
I. Projektmegvalósításra benyújtott támogatási kérelem esetén minimum az alábbi mellékletek csatolása kötelező:

Alábbi dokumentumokat a rendelkezésre
állást követően haladéktalanul, de legkésőbb
a releváns dokumentum, vagy tevékenység
elszámolásával egyidejűleg szükséges benyújtani:

Alábbi dokumentumokat a rendelkezésre
állást követően haladéktalanul, de legkésőbb
a releváns dokumentum, vagy tevékenység
elszámolásával egyidejűleg szükséges benyújtani:

1. Megvalósíthatósági Tanulmány.
2. 314/2005. Korm. rendelet előírásai szerint
elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/
környezeti hatástanulmány, továbbá az illetékes
hatóság nyilatkozata a projekt Natura 2000 érintettségről, és a projekt várható hatásairól a
Natura 2000 hálózatba tartozó területek vonatkozásában, valamint a projekt és a Natura 2000
területek helyét feltüntető térkép csatolása
(amennyiben releváns).

1. Megvalósíthatósági Tanulmány.
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/ környezeti hatástanulmány, továbbá
az illetékes hatóság nyilatkozata a projekt
Natura 2000 érintettségről, és a projekt várható
hatásairól a Natura 2000 hálózatba tartozó területek vonatkozásában, valamint a projekt és a
Natura 2000 területek helyét feltüntető térkép
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III. Projektfejlesztésre benyújtott támogatási
kérelem esetén a projektmegvalósítási szakaszba lépéshez minimum az alábbi dokumentumok (projektdokumentáció) rendelkezésre állása szükséges

csatolása (amennyiben releváns).
III. Projektfejlesztésre benyújtott támogatási
kérelem esetén a projektmegvalósítási szakaszba lépéshez minimum az alábbi dokumentumok (projektdokumentáció) rendelkezésre állása szükséges

Alábbi dokumentumokat a rendelkezésre
állást követően haladéktalanul, de legkésőbb
a releváns dokumentum, vagy tevékenység
elszámolásával egyidejűleg szükséges benyújtani:

Alábbi dokumentumokat a rendelkezésre
állást követően haladéktalanul, de legkésőbb
a releváns dokumentum, vagy tevékenység
elszámolásával egyidejűleg szükséges benyújtani:

1. Útmutató szerinti Megvalósíthatósági Tanulmány
314/2005. Korm. rendelet előírásai szerint elkészített
előzetes
vizsgálati
dokumentáció/környezeti hatástanulmány, továbbá az illetékes hatóság nyilatkozata a projekt Natura 2000
érintettségről, és a projekt várható hatásairól a
Natura 2000 hálózatba tartozó területek vonatkozásában, valamint a projekt és a Natura 2000
területek helyét feltüntető térkép csatolása
(amennyiben releváns)

1. Útmutató szerinti Megvalósíthatósági Tanulmány
2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció/környezeti hatástanulmány, továbbá az
illetékes hatóság nyilatkozata a projekt Natura
2000 érintettségről, és a projekt várható hatásairól a Natura 2000 hálózatba tartozó területek
vonatkozásában, valamint a projekt és a Natura
2000 területek helyét feltüntető térkép csatolása
(amennyiben releváns)
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy
a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része
az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
előírásaiból fakadó kötelezettségek.
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy
a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot
állítson ki. A támogatási kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást
igénylő projekt-adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi
nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi
partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy
a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része
az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
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1. Törvények
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő
tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés
jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy
az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes
adatok meghatározott célból és körben történő
kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás
nem kérhető.
Ha a Rendelet szerint a támogatást igénylőnél a
Támogató helyszíni szemlét folytat le, a fentiek
dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha
az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a
döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató számára
a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A kedvezményezettnek a projekt megvalósítási
szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen
felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a
www.szechenyi2020.hu oldalon.
1. Törvények
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól

3. Miniszteri rendeletek
18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és
mellékleteiről

3. Miniszteri rendeletek
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció
tartalmáról

