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Telefon: + 36-66-441 -156

A katasztrófavédeleniröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. (4) hekezdésén. valamint a veszelybelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendeletén alapuló feladat- és hatáskörömhen az alábbi döntést hozom:

Elfogadom a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-l .3.1-15 kódszárnú
Felhívás Területspecifikus Mellékletét ajelen határozat 1. melléklete szerinti, 4.3 a). 5.2, 5.3
a) pontokat érintő módosított tartalommal.

Felelős: Zalai Mihály elnök
Határidő: értelem szerint
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_____

Cím: 56(10 Békéscsaba. Ápíd sor 18

68/2020. (XII. 10.) közayűlés elnökének határozata

K.m.f Vj
Zalai Mih4y
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SZÉCHENYI

I. melléklet a 68/2020, (XII.10.) közgyűlés elnökének
határozatához

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET

TERÜLET: BÉKÉS MEGYE

FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-l .3.1-15
1 .2. A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

millió Ft

Teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon 3 709

Ebből, amennyiben a területi szereplő elkülönít földrajzi célterület1 számára
forrást:

a, A mezökovácsházi járás számára elkülönített indikatív
700keretösszeg

b, A sarkadi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg 500

c, Minden megyén belüli jogosult szereplő számára elkülönített
2 509indikatív keretösszeg

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-3 db.

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 1 8-tól 2016. április 4-ig lehetséges.
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 4-től 2020. február 3-ig lehetséges az 1.2.
pont szerinti c) kedvezményezetti kört érintően.
A támogatási kérelmek benyújtása 2021. január 4-től 2021. január 29-ig lehetséges sz 1.2. pont
szerinti c) kedvezményezetti kört érintően.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kitóltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát — ha azt nem minősített elektronikus aláírással2 látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy

Etii öpa Stru kiu ‚aI,s
Európai unió
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A földrajzi célterület vizsgálata során jelen Felhívás keretében megvalósuló proiekt megvalósítási helyszínét szükséges figyelembeverni -

2 Minöstett elektronikus aláírás: olyan - fokozott bizlonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláirás-létrehozóeszközzel hozott létre. és amelynek hitelesítése céljából minősített fanüsítvánvt bocsátottak ki.
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expressz postai szolgáltatás3tfutárposta-szolgáltatás4 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a kővetkező címre:

Magyar Áliamkincstár .. . Cim Levelezesi cimMegyei Igazgatosagai

Békés Megyei Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Dózsa György üt

5601 Békéscsaba, Pf.: 120

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

Terület-specifikus értékelési szempontok:

Értékelési szempont pztm I Magyarázat

1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

A kritérium a tervezett fejlesztési
projekt “Békés Megye
Területfejlesztési Programja 2014-
2020 Stratégiai Program” című
dokumentumban nevesített
“versenyképességet javító-,
érlékalapú-, horizontális

A tervezett fejlesztési projekt gazdaságfejlesztés” és ‚Társadalmi
hozzájárul a megyei gazdasági kohézió erösítése a

1 I területfejlesztési programban 0-1-2-3-4-5 megye mag- és perifériális helyzetű
.

nevesített stratégiai célok térségei között” stratégiai cél
teljesüléséhez részcéljaihoz történő Ileszkedést

vizsgálja. Ertékelési pontszám az
illeszkedéssel érintett részcélok
száma szerint a következő módon
adható:
nincs illeszkedés - O pont, 1
részcél esetén - 1 pont, 2 részcél
esetén 2 pont, 3 részcél esetén - 3
pont, 4 részcél esetén 4 pont, 5

‘A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi cLlX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. 5 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai
szolgáltatás: az az idögarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt kővető munkanapon, Európai unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a
felvételt követő harmadik munkanapon. egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesiti, és emellett az alábbi aj-t) pontban foglalt tőbbletszolgáltatások közül legalább egyet teliesít:

a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyiivánítás;
ej kizárólag a küldemény címzettieként megjelölt személy kezehez történö kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

“A Posta tv. 2. 515. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendö - idögarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesités megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt
tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezbessen a postai küldemény cimzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesités esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben oostatiök cimre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás — a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehe(ö igénybe.

2
Európai Unió

__________

Eurapa, slrukturar,s
es Oewhazas, PJapcö,
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‚
. AdhatóErtekelesi szempont

pontszám Magyarazat

vagy annál több részcél esetén 5
pont.
A kérelem benyújtásához készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést. A
stratégiai dokumentum a következő
webcímen érhető el:
http://web.bekesmegye.hu!tkkr

A projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

A szemponttal az vizsgálható, hogy
a felhívásban rögzített, a TOP
vonatkozó számszerüsitett
eredményeihez mennyiben tud
hozzájárulni a fejlesztés. Az
érlékelést a TOP adott intézkedésre
jutó forrásarányos indikátorvállalása
szerint 1 millió forintra vetített
átlagos indikátorértékének és a
projekt saját költségvetéséból 1
millió forintra jutó átlagos

A tervezett fejlesztési projekt indikátorvállalásának aránya adja.
hozzájárul a TOP “A felújított Amennyiben a projekt a TOP Békés
vagy korszerüsített utak teljes

0-1-2 3
Megye számára meghatározott

12. hossza” indikátor értékéhez, - célértékéhez forrásarányosan
és ezáltal a megyei ITP magasabb szintű vállalást tesz,

végrehajtásához magasabb pontszám adható, a
következöek szerint:
0% - az értékelés 0 pont, a kérelem
elutasitásra kerül
101%-106%-ig-1 pont
107% - 114%-ig -2 pont
115°! - tól -3 pont

A kérelem benyújtásához készülő
projekt adatlapon szükséges
bemutatni a forrásarányos
indikátorvállalás mértékét.

2. Hozzájárulás belső területi kiegyenlitődóshez

A kedvezményezett járások
besorolásáról szóló 290/2014. (XI.

‚ ‚ . 26.) Korm. rendelet szerintiA beruhazas megvalositasi
kategóriák alapján a maximális 5

2.1. helye szerinti jaras besorolasa
pont akkor adható, ha a fejlesztésteruleti fejlettsege alapjan
legalább egy komplex programmal
fejlesztendő járást is érint

j közvetlenül, 3 pont, amennyiben a
fejlesztés legalább egy fejlesztendő

I Europa’ Slrukk,,aI,s

I Európai Unió

I eaBenihazM,Apok
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Adható
MagyarázatÉrtékelési szempont

pontszám
járást is érint, 1 pont, amennyiben a
fejlesztést kedvezményezett i
járásban kívánják megvalósítani,
egyebekben az értékelés O pont. A!
pontszám megállapításánál a
legmagasabbat szükséges
figyelembe venni.

7000 vagy annál nagyobb
lakosságszámú településnek az
útvonal általi közvetlen érintettsége
esetén; O pont
7000 fő alatti település esetén: 1
pont. További egy pont adható.
amennyiben az útvonal olyan
település közigazgatási határát isA projekt megvalósítási

0-1-2 érinti közvetlenül, melynek2.2. helyszínének értékelése
lakosságszáma 1000 fö alatti.
KSH online elérhető 2014 évi
helységnévtára alapján a 2014.01.01
idöpontban található értékek szerint.
(http://www.ksh.hu/apps/hntr.main)

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni,

Békés Megye Területfejlesztési
Koncepciója és Területfejlesztési
Programja kiemelten kezeli aA fejlesztés illeszkedése a
perifériális jellegü, hátrányosmezökovácsházi/sarkadi
helyzetü területek felzárkóztatását. Ajárásra a Békés Megyei
mezökovácsházi és a sarkadi járásÖnkormányzat és a Dél-Békési felzárkóztalását segítő fejlesztésekKistérség Tobbcélú Társulás
komplexitását mérő kritérium aTársulási Tanácsa! Sarkad 5
Mezőkovácsházi Járási Fejlesztésikörnyéke Többcélú Kistérségi
Stratégiájához 201 4-2020 (aTársulás Tanácsa által
továbbiakban: MJFS) és a Sarkadiközösen kidolgozott, és a Járási Fejlesztési StratégiájáhozBékés Megyei Önkormányzat 0-2-3-4 2014-2020 (a továbbiakban: SJFS)2.3.

K6zgyűlése által
- történő illeszkedést vizsgálja a„Magyarország helyi kővetkező módon.önkormányzatairól” szóló 2011.

Amennyiben a beruházás illeszkedikévi CLXXXIX. törvény 27. 9- az MJFS vagy az SJFSának (1) bekezdése szerint
- célrendszeréhez, akkor 2 részpontelfogadott Mezőkovácsházi adható. Amennyiben a beruházás szJárási Fejlesztési

MJFS/SJFS SWOT elemzésénekStratégiáhoziSarkadi Járási
gyengeségére vagy erősségéreFejlesztési Stratégiához. reagál. további 1 részpont adható.
További 1 részpont akkor adható, ha
a beruházás az MJFS/SJFS által,
feltárt társadalmi problémára Is

I R( ‘4 ‚ÍM
Kti \‘i.’

Európai Unió —
Európai Struliluráiis

I esDeruhazaiAiapdc
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Értékelési szempont Adható
pontszám Magyarázat

reagál. Összesen tehát maximum 4’
pont adható, 2+ 1 + 1 részpont
megszerzésével. A stratégiai
dokumentumok a következő
webcímen érhetőek el:
http://web .bekesmegye hu/tkkr. A
kérelem benyújtásához készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést.

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

Igen válasz esetén 1 pont, nem
válasz esetén O pont adható.
A szempont vizsgálata a támogatást

A beruházás legalább igénylőnek a kérelem mellékleteként
részben fekvő-, és/vagy benyújtott nyilatkozata alapján,

járóbetegbetegellátást nyújtó amely nyilatkozatban megnevezésre

2.4. intézmény irányába tartó -1 kerul a fekvő-, és/vagy

közlekedés által is igénybe járóbetegbetegellátást nyújtó
vett kúlterületi útvonalat is intézmény, és pontos címe, valamint

megújit, korszerüsít. az ilyen ellátást nyújtó telephelye és
annak pontos címe.

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

1 pont akkor adható, ha az utóbbi 3,
évben vasúti vágányzár alkalmával a
telújitással érintett útszakasz
közvetlen részét képezte helyközi
pótló autóbuszos viszonylatnak.
Amennyiben nem, az értékelés O
pont.
Az illetékes közlekedési
szolgáltatónak a kérelem
mellékleteként benyújtott

Helyközi közösségi nyilatkozata arról, hogy az utóbbi 3
közlekedésben betöltött O-l évben vasúti vágányzár miatt a M2.5.

szerep felújítással érintett útszakasz
közvetlen részét képezte helyközi
pótló autóbuszos viszonylatnak. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy
a pótló autóbuszos járatok
közlekedésére mely naptári
időszakban került sor és azt, hogy Mmilyen útvonalon.

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

\‘.-t,\ it ‘J’,/.t

5

Europa’ Sirukiurali
Európai Unió

I És Bnházás Apok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



SZÉCHENYI

-
. Adható TErtekelesi szempont - Magyarazatpontszam

3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez

A kritérium Békés Megyei
Területfejlesztési Koncepciójának
jővőképében meghatározott
agrárgazdasági szereplőket érintő,,
fejlesztéseket preferálja.
Az érintett gazdasági üzemek,
vállalkozások száma:
0 db: O pont
1-15 db: 1 pont

A beruházás nyomvonala 16-30 db: 2 pont
mentén, közvetlenül a 31, vagy több: 3 pont.
fejlesztéssel érintett Erintett gazdasági üzem, vállalkozás:

útszakasztól legfeljebb 100 a fejlesztéssel összelüggő területen,
3 1 méteres sávban elhelyezkedő 0-1-2-3 vagy közvetlen szomszédságában.

. agrárgazdasági üzemeknek és elhelyezkedő, a fejlesztés által
vállalkozásoknak a könnyebben elérhető egyéni, vagy

projektméret 1 km-es társas vállalkozás! és önálló
átlagában vett száma gazdálkodási egység saját tulajdonú!

vagy bérelt területen 2015! december
31-e elött bejegyzett telephelyként,
székhelyként, állandó- vagy
ideiglenes lakóhelyként bejelentett
gazdasági szereplők kerülnek
figyelembevételre.

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

Békés Megye Területfejlesztési
Koncepciójának, és Területfejlesztési
Programjának valamint a HACS-ok
által kidolgozott HFS-ek
koherenciáját vizsgáló értékelés, a
TOP és VP források szinergiájával
megvalós(tható multiplikatív

A fejlesztés illeszkedése a beruházásokat támogatja a
működési terület szerinti gazdaságfejlesztéshez történő

LEADER Helyi Akciócsoport magasabb szintü hozzájárulással.
3 2 (HACS) által kidolgozott Helyi 0-2-3-4 Amennyiben a beruházás illeszkedik

! !

Fejlesztési Stratégiához a működési terület szerinti HACS
(HFS). VP-s HFS-ének célrendszeréhez, akkor 2

kapcsolódás részpont adható! Amennyiben a
beruházás a HES SWOT
elemzésének gyengesógére vagy!
erősségére reagál, további 1
részpont adható. További 1 részpont
akkor adható, ha a beruházása HFS
által leltári társadalmi problémára Is
reagál. Osszesen tehát maximum 4

L__________ j pont adható. 2 ± 1 + 1 részpont

‚1 Át . Mtt K i/Át

Ki WiÁ’!Y-

I Európai unió
Európai Sirukiuráiii
esBenJba2asAJard

6

BEFEKTETÉS A JÖVÓBE



SZÉCHENYI

At i ‘,iL

Ki 1i .4.4, \fl,’

Adható
Ertekelesi szempont Magyarazatpontszam

megszerzésével.

Amennyiben a fejlesztés olyan
akcióterületen valósul meg, amely
nem része LEADER HACS működési
területének, akkor a fejlesztéssel
érintett település járásában -

működési terület szerint - a
legnagyobb lakosságszámú HACS
tekinthető területileg illetékesnek. A
stratégiai dokumentumok a
következő webcímen érhetőek el:
http:/Iweb.bekesmegye.hu/tkkr. A
kérelem benyújtásához készülő
projektadatlapon szükséges
bemutatni a tételes illeszkedést.

A maximális 3 pont akkor adható, ha
a fejlesztést “A szabad vállalkozási
zónák létrehozásának és
működésének, valamint a
kedvezmények igénybevételének
szabályairól” szóló 2712013. (II. 12.)
Korm. rendelet 1. és 2. számú

A fejlesztéssel érintett mellékletében szereplő települések

település szabad vállalkozási valamelyikeben kivanjak

zóna (SZVZ) szerinti megvalositani. Nem valasz eseten 0,
3.3. elhelyezkedése 0-3 mig igen valasz eseten 3 pont

GINOP-os kedvezményezeiti adhato. Az ertekelesi szempont a

kapcsolódás GINOP-forrasok altal
kedvezmenyezett
gazdaságfejlesztési akciókhoz
történő magasabb szintű illeszkedést
mutató projekteket, illetve az
esetleges kapcsolódást támogatja.

Projekt adatlapon kérjük
bemutatni.

Amennyiben a fejlesztéssel
közvetlenül érintett útszakasztól 500
méteren belül Nemzeti Park

Nemzeti Park elérhetősége 0-2 található, az értékelés 2 pont,
3.4. egyebekben az ertekeles O pont.

Térképi mellékleten kérjük
bemutatni.

4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez

4 1 A beruházás megvalósitási 0-2-3 Amennyiben a tejlesztés jelentös
‘ helye szerinti település munkanélküliséggel sújtott

I Európai Unió

__________

I Európa’ Siruktura[,s
I ésBenjhá2SaAlapok
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településen valósul meg, az
értékelés 3 pont, amennyiben a
beruházás által érintett település a
kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendeletben
meghatározott, legalább egy jelentős
munkanélküliséggel sújtott Békés
megyei településről közúton 25 km
en belül (ingázási távolság) elérető.
vagy a beruházással érintett
település és a jelentős
munkanélkúliséggel sújtott Békés
megyei település szomszédos
települések (közigazgatási
határaiknak van közös szakasza),
akkor 2 pont adható, egyebekben az
értékelés O pont.
Az ingázási távolság megállapítása:
a fejlesztés helye szerinti település
polgármesteri hivatala, illetve a
települési önkormányzat székhelye
és a telepúléshez legközelebb lévő
jelentős munkanélküliséggel sújtott
település polgármesteri hivatala,
illetve a települési önkormányzat
székhelye közötti közúton mért
legrövidebb távolság. A legrövidebb
távolság megállapításakor a szilárd
burkolattal ellátott belterúleti
önkormányzati utak és S 2-5
számjegyű országos közutak
vehetök figyelembe. A felhívás
melléklete tartalmazza azon Békés
megyei települések listáját
(Békéscsaba megyei jogú várost
kivéve), amely településekre nézve a
feltétel (25 km-es ingázási
távolságon belül van jelentős
munkanélküliséggel sújtott Békés
megyei település) teljesül - 2015.
november 15-én, a Google Térkép
beépített útvonaltervezöjének
alkalmazásával megállapítva.

% Európa, Unió
-

- EJropa SIrukt,,ai
- esDeruhazazNapc*
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.
. AdhatóErtekelesi szempont

pontszám Magyarazat

Amennyiben a fejlesztéssel
közvetlenül érintett útszakasztól
1500 méter távolságban KSH adatok
alapján legalább 150 fős
szegregátum található, az értékelés 3
pont, egyebekben az értékelés O
pont.
A szempont vizsgálata a szegregált
területeknek a KSH általa 31 4/201 2.
(Xl. 8.) Korm. rendelet szerint, a

. 2011. évi népszámlálás adatairaSzegregatum elhelyezkedese 0-3 - -4.2. alapozottan elkeszitett lehatarolasa
alapján, melyet a támogatást igénylő
a támogatás iránti kérelem
mellékleteként benyújt. A távolság
mérésének módszertana S

következő: a fejlesztett útszakasz
nyomvonalának és a
szegregátumhoz tartozó legközelebb
eső önálló házszámnak a távolsága,
a település jegyzöjének nyilatkozata
alapján.

5
Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség

erősítéséhez

A beruházás legalább részben
helyközi közösségi közlekedés Nem válasz esetén 0, míg igen
által is érintett útszakaszon

0-2
válasz esetén 2 pont adható. A

5.1. megvalósul, így hozzájárul a fejlesztéssel érintett település
C02 kibocsátás jegyzőjének nyilatkozata alapján.
csökkenéséhez.

Összesen 41

\R’ ii’/.i

Ki ‘%‘i.’

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége:

• az elsö és második benyújtási szakasz esetében: legfeljebb 3 709 millió Ft lehet.
• a harmadik benyújtási szakasz esetében: legfeljebb 2500 millió Ft lehet.

I Európai Unió
Európai Strukiuraiis

I ézOenJhazaAIafk
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5.3 A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
• az első és második benyújtási szakasz esetében: minimum 50 millió Ft, maximum 3 709 millió

Ft.
• a harmadik benyújtási szakasz esetében: minimum 50 millió Ft, maximum 2500 millió Ft.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

10
Európai Unió

_________

Europa’ Siruktt,rar,s
esOenházaaAiap

MAtAR1*Vkt,
K,»t.’iA\’YA BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


