TOP Plusz indítása Veszprém megyében - a rendezvénysorozaton elhangzott kérdések,
válaszok
A TOP Pluszos pályázatok esetében is van mód az együttműködésre?
Igen, ugyanúgy, mint az előző TOP pályázatok esetében, a menedzsmenti
feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat együttműködési megállapodás,
illetve konzorciumi formában ellátja azoknál az önkormányzatoknál, akik ezt
kérik.
A csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatban mire és milyen összeggel lehet pályázni?
Időközben megjelent a vonatkozó Felhívás, melynek Területspecifikus
melléklete tartalmazza a kért adatokat.
A napelemmel történő kiváltás, ha az az épület szerkezetét érinti, megvalósítható az
energetikai pályázat keretében?
Az eddigi tapasztalat az, hogy a projekt részeként megvalósítható, figyelemmel
a Felhívásban lévő költségkorlátokra is (Napelemek és tartóelemeik beszerzése és
telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek
megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz
szükséges elemek (pl. inverter, kétirányú mérő) beszerzése, a belső csatlakozáshoz
elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztés és kiépítésének költségei)

Egy önkormányzati épületen egy másik pályázat keretein belül történő felújítások mellett
az ablakcsere, ami belefér a 3 M Ft-os korlátba, megvalósítható a TOP Plusz energetikai
pályázatából?
Ha jól elkülöníthetőek a két projekt költségvetési tételei és az alátámasztó
dokumentumok ezt egyértelműen igazolják, amellyel elérik a ’DD’ kategóriát,
akkor igen.
A széndioxid kibocsátás, amit figyelembe vesznek, az tényleges vagy fajlagos? Fajlagosan,
vagy ténylegesen kell megtakarítani?
A projekttervben ezt részletesen be kell mutatni. A szakértőnek számítással alá
kell támasztania nem csak a fajlagos, hanem a tényleges megtakarítást is a
pályázat beadásakor és a fenntartási időszak alatt is.
A közúti fejlesztések kapcsán hol lehet érdeklődni, hol találunk információt arról, hogy a
77-es útnak a megyei területfejlesztési program milyen szerepet szán? Mi várható a 77-es
út fejlesztésével kapcsolatban? Nagyobb forgalmat szánnak a 77-es útnak a jelenleginél,
vagy terveznek olyan teherszállítást csökkentő kapacitásokat, amelyek közép- és
hosszútávon csökkenthetik a 77-es út átmenő forgalmát?
Az elfogadott fejlesztési dokumentációkban és a rendezési tervekben is található
információ a 77-es útra vonatkozóan. A TOP Plusz jelenleg ismert verziója
szerint a 4-5 számjegyű utak fejlesztésére kerül uniós forrás biztosításra,
hasonlóan a TOP-hoz. (A TEN-T hálózatokra az IKOP Plusz tervez,
kétszámjegyű utak tekintetében uniós forrás nem várható.)
A közelmúltban sorra került közlekedési fejlesztéseket ismertető tájékoztatón
elhangzott, megkezdődik a 77-es út Veszprém – Nagyvázsony közötti
szakaszának 2x2 sávossá történő kialakításának tervezése. Ezzel kapcsolatos
további információkért javasoljuk felvenni a kapcsolatot a NIF Zrt-vel (kontakt

személy: Szathmáryné Tóth Patrícia projektvezető; telefon:20/379-3501;
e-mail: SzathmaryneToth.Patricia@nif.hu).
Bölcsőde fejlesztésnél új épület megépítésére is lesz lehetőség?
Igen, lesz lehetőség új épület megépítésére, a Felhívás szerinti feltételeknek
megfelelően.
Van arra lehetőség, hogy a lehulló csapadék elvezetés tekintetében speciális, fokozottan
terhelt területeken elhelyezkedő (pl: hegy körüli) települések összefogásával, konzorciumi
formában pályázzanak ezekből a forrásokból a csapadékvíz elvezetés tervezési
feladataira?
Igen, az előkészítési költség keretein belül elszámolható, de vannak korlátok,
amiket figyelembe kell venni.
A Veszprém Megyei Önkormányzat vállal pályázatírást, projektmenedzsmentet
ugyanúgy, mint a Magyar Falu projekt kapcsán?
Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat felkérést kap a települési
önkormányzattól, abban az esetben igen, a 256/2021 (V.18)
Kormányrendeletben foglalt feltételek szerint ellátja a projektmenedzsmenti
feladatokat (hasonlóan a 272/2014 (XI.5.) Kormányrendeletben foglaltak
szerint)
Óvoda bővítés esetén a 100 M Ft körüli összeg támogatására mekkora esély van a pályázat
során?
Folyamatos elbírálás lesz, mindenkinek van esélye a támogatás elnyerésére a
Területspecifikus Mellékletben felsorolt kritériumok alapján.
Projektmenedzsmenti feladatokat, hasonlóan az eredeti TOP pályázatokhoz, csak
közszféra szervezet láthatja el, vagy állami tulajdonban lévő cégek is? Illetve bárki
végezhet menedzsment feladatokat?
A 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó, most megjelent 256/2021.
(V.18.) Kormányrendeletben a menedzsmenti feladatok ellátásával
kapcsolatban nem jelent meg érdemi változás a 2014-2020 programozási
időszakra vonatkozó 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelethez képest.
Az energetikai pályázatnál vannak olyan megoldások, ahol a héjazat csere nem
támogatható. A napelemes cserép (ahol az egyik oldalról napelemként működik, a másik
oldalról szükséges a héjazat cseréje) támogatható?
Maga a felhívás nem zárja ki az átalakítást, bővítést, felújítást, mint beruházási
tevékenységeket, de a költség korlátokra figyelemmel kell lenni. A
költségkorlátoknál a kibocsátás csökkenés alapján meghatározott korlátra és a
napelemre vonatkozó korlátra is figyelemmel kell lenni.
A főzőkonyha akkor is felújítható a pályázat keretein belül, ha több létszámra főz, mint
az óvodai létszám (Házi segítségnyújtásra, Támogató Szolgálatra)?
Ha a fejlesztendő főzőkonyha legalább 51%-ban bölcsődei ellátási formák
(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) és óvodák számára állít elő
adagszámokat és az ezen kívüli adagszámok a Nkt. 7§ (1) b)-g), i)-k), valamint
a 20. § (1) szerinti köznevelési intézmények és szociális ellátások adagszámai,
támogathatósága a TOP Plusz-3.3.1 konstrukcióban lehetséges.

A pályázat benyújtásának feltétele a konkrét tervdokumentáció megléte, vagy az első
mérföldkőig kell teljesíteni?
Ez kiírástól függ, lehetnek eltérések. A Felhívások tartalmazzák a Támogatási
Kérelemhez feltétlenül szükséges mellékleteket, illetve az előkészítési szakasz
(1 mérföldkő) teljesítéséhez szükséges dokumentumok körét.
Mikor kerülnek kiírásra a pályázatok:
Az Irányító Hatóság 2021. október végén, 2021. november elején 6 db felhívást
jelentetett meg a SZECHENYI2020 oldalon. További Felhívások megjelenése
2021. évvégén – 2022 elején várható.
Oktatási intézményeken az iskolákat értjük? A pályázati felhívástervezet az óvodát és a
bölcsődét tartalmazza, az iskolákat nem.
Gyermeknevelést támogató intézmények az óvoda és bölcsőde.
A felhívástervezetek tartalmazzák az E-beszerzési funkció kötelező használatát. Valóban
kötelező ezen funkció alkalmazása?
A Széchenyi 2020 weboldalon a Társadalmasítás fül alatt megtalálhatóak a
tervezetek és a tervezetekre adott válaszok is. Az ott lévő válaszadási
gyűjteményben szerepel, hogy már nem kötelező az E-beszerzés.
Mennyire kötött, hogy a zöld infrastruktúra fejlesztésre 1 Mrd Ft, a csapadékvízre 1,3
Mrd Ft és kerékpárútra 1,2 Mrd Ft forrás áll rendelkezésre? Ez irányadó és a megye
hatáskörén belül ennek lesz mozgástere? Megteheti a megye saját hatáskörben az arányok
módosítását, vagy ez betartandó, kötött szabály?
Ez egy olyan szabály, amit figyelembe kell venni és a TSM-be beépítésre került.
Az ITP módosítással lehet majd ettől eltérni.
A TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető település c. pályázaton belül az ITS felülvizsgálat
támogatható?
Igen; választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel,
a 2.1.2.2. c.) pont szerint.

