MEGÚJULÓ ENERGIÁN ALAPULÓ TÁVFŰTÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE ÉS
FEJLESZTÉSE
pályázati felhívás (azonosító: 2022/MA/TÁVHŐ/01)
A felhívással kapcsolatban beérkezett kérdések és a kapcsolódó válaszok – 2022.10.18.
Kérdés / Válasz:
1. A pályázati felhívás („PF”) 11.3. pontjában található Értékelési szempont elnevezésű
táblázatban feltüntetett értékelési szempontok csak részben tükröződnek a
Megvalósíthatósági Tanulmány („MT”) ajánlott tartalomjegyzékében. Kérjük megjelölni,
hogy az értékelési szempont táblázatban a 3., 4. és 5. értékelési szempont az MT
tartalomjegyzék mely fejezetében szükséges kifejteni?
A Pályázati felhívás 11.3. pontjában található Értékelési szempontok elnevezésű táblázatban
szereplő 3., 4. és 5. értékelési szempontokat nem a Megvalósíthatósági tanulmányban
szükséges majd a Pályázóknak kifejteniük, hanem a Pályázati űrlap releváns pontjaiban.
Tájékoztatjuk, hogy a Pályázati űrlap a pályázatbenyújtási határidő megkezdésekor, azaz
2022. november 21. napon 10:00 órától lesz elérhető a Pályázók számára.
2. Az Értékelési szempontok táblázatban meghatározott értékelési szempontok hogyan
befolyásolják a pályázat bírálatát?
A táblázatban meghatározott értékelési szempontokat a pályázatot értékelő szakértők
Igen/Nem/Részben minősítéssel illethetik a pályázat és az ahhoz benyújtott
dokumentumok tartalma alapján. Nem támogatható az a pályázat, amelynél a tartalmi és
szakmai értékelés során a meghatározott értékelési szempontok esetében legalább 10
kérdésre "Nem" kerül megjelölésre. Ilyen esetben az adott pályázat nem megfelelő energiaés költséghatékonyságú, ami a pályázat elutasítását eredményezheti.
3. Jól értjük-e, hogy a PF alapján az MT elszámolható költség?
Nem. A Megvalósíthatósági tanulmány projekt előkészítési tevékenység, mely a Pályázati
felhívás 5.5 pontja értelmében nem támogatható tevékenység. A Megvalósíthatósági
tanulmány költsége pedig – függetlenül annak felmerülési időpontjától – a pályázat
előkészítéséhez kapcsolódó ráfordításnak minősül, ami a Pályázati felhívás 7.5 pontja
értelmében nem elszámolható költség.
4. Milyen módon kérik alátámasztani a projekt költségvetésének és költség hatékonyságának
megalapozottságát:
- indikatív ajánlat,
- tervezői költségbecslés,
- részletes költségvetés?
Felhívjuk a figyelmet, hogy a költségvetés alátámasztása a projekt előkészítettségétől
jelentős mértékben függ.
A projekt költségvetésének és költséghatékonyságának megalapozottsága az alábbi módok
együttes alkalmazásával támasztható alá megfelelően:
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5.

6.

7.

8.

- a projekt költségvetését (költségtervét) a Pályázati űrlap részeként kell rögzíteni, melyben
a betervezett költségtételeket a felmerülésük szükségességének kifejtése, szakmai
indoklása mellett részletes számításokkal is szükséges alátámasztani;
- a betervezett költségtételek piaci árnak való megfelelősége a Pályázati felhívásnak
megfelelően árajánlattal/helyzet- és piacelemzéssel támasztható alá, de elfogadható az
Önök által jelzett indikatív ajánlat/tervezői költségbecslés is.
Mi történik a projekttel abban az esetben, ha a Támogatói Okirat („TO”) aláírását követően
Pályázó önhibáján kívül nem tudja finanszírozni a projektet (elveszti az önerő részét)?
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Kedvezményezett valamilyen oknál fogva nem
tudja finanszírozni a projektet (legyen az önhibájából, vagy önhibáján kívül álló okból
fakadó, illetve a saját forrást érintő), azt be kell jelentenie a Támogató számára (bejelentési
kötelezettség).
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Kedvezményezett a megvalósítás ideje alatt nem tudja
biztosítani a szükséges saját forrást a projekt megvalósításához, akkor a Pályázati felhívás
12.3 pontja értelmében a Támogató jogosult a támogatást részben vagy egészben
visszavonni. Mivel azonban a Támogató ezen joga nem kizárólagos, egyedileg szükséges
megvizsgálni a Kedvezményezett bejelentését, ami alapján döntés születik a további
lépésekről.
A PF 3.2 h) pont szerint nem jogosult pályázatot benyújtani, aki „jogerős végzéssel elrendelt
felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;” Kérdésünk, hogy amennyiben
ilyen cselekményre vonatkozó eljárás folyamatban van Pályázóval szemben, azonban
jogerős végzés még nincs az ügyben, ez esetben pályázhat-e?
Tájékoztatjuk, hogy a jogerős végzés alatt jelen esetben a felszámolási, csőd-,
végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb – a szervezet megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott – eljárás elrendelésére irányuló végzés értendő, nem pedig az
ezen eljárások lezárásra irányuló végzés. Azaz, amennyiben a Pályázati felhívás által említett
bármely eljárás már folyamatban van Pályázóval szemben, akkor az adott szervezet nem
jogosult pályázatot benyújtani.
Mind az alapenergiahordozó-megtakarítást, mind az egyenértékű CO2 kibocsátást
alapvetően meghatározza a primer energia átalakítási tényező. Kérjük megadni, hogy az
alábbi esetekben mely primer energia megtakarítási tényezőt kell figyelembe venni:
- földgáztüzelésű fűtőmű,
- széntüzelésű fűtőmű,
- fűtőolaj-tüzelésű fűtőmű,
- kis gázmotor,
- nagy gázmotor,
- ellennyomású széntüzelésű erőmű,
- ellennyomású földgáztüzelésű erőmű,
- kombinált ciklusú erőmű,
- gázturbina hőhasznosítóval.
A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet szerinti távhőszolgáltatói adatközzététel alapján a
távhőszolgáltató által adott távhőkörzet vonatkozásában jelentett primer energiaátalakítási
tényezőt kell figyelembe venni.
Elfogadható-e, ha a KEHOP-5.3.1. pályázati EGT-ben is meglevő, több mint 10 éve
alkalmazott tényezőkkel kalkulál Pályázó?
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Igen, elfogadható.
9. A MT-re ajánlott 15-20 oldal elegendő minden szempont részletes kifejtésére. Megoldás-e,
ha az MT-t alátámasztó háttér anyagok mellékletként kerülnek bele a dokumentációba a 1520 oldal terjedelmen felül?
Igen, a Megvalósíthatósági tanulmány háttér anyagai a 15-20 oldalon felül a
Megvalósíthatósági tanulmány mellékleteként bekerülhetnek a dokumentációba.
10.
A PF 4.2 pontjában az alábbi szerepel:
„Az elosztó hálózatra vonatkozóan az elszámolható költségek a beruházási költségek. A
támogatási intenzitás 50%, azzal, hogy – mivel az elosztóhálózatra vonatkozó támogatási
összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény
különbségét – a kedvezményezett köteles a beruházás hasznos élettartama alatt az abból
származó működési eredményt visszatéríteni a támogatást nyújtónak (attól kezdődően, ha
a beruházásból származó működési eredménye meghaladja a beruházási költségek 50%át).”
Jól értjük-e, hogy a hasznos élettartam az a távhővezeték esetében a működési élettartam,
azaz kb. 50 év? Milyen elemek tartoznak bele a működési eredménybe: hőveszteség,
költségek csökkenése, esetleges pótvíz csökkenése, karbantartás költsége, stb? Ezek a
költségek nyilvánvalóan évente jelentősen változhatnak, előre nehezen tervezhetőek.
Milyen nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van a Pályázónak ezzel
kapcsolatban, hiszen maga a pályázat fenntartási időszaka 3 évig tart?
Távhővezeték esetében a működési eredménybe bevétel oldalon a hőveszteség csökkenés,
pótvíz igény és költségként (nem beruházásként) elszámolt karbantartás költség
csökkenése számít bele. Adatszolgáltatás a fenntartási időszakban évente. A fajlagos
költségeknél a teljes időszak tekintetében a beruházás aktiválásakor érvényes fajlagos
költségeket kell alkalmazni. A teljes hasznos élettartamra vonatkozó költségmegtakarítást
(működési eredményt) a fenntartási időszakban realizált költségmegtakarítás
tizenkétszeres mértékében kell feltételezni.
11.
PF 4.2 B: Nem tekintendő a munkák megkezdésének a földterület megvásárlása és az
olyan előkészítő munkák, mint az engedélyek megszerzése és megvalósíthatósági
tanulmányok készítése.
Kérdés: A saját tervezésben elkészített tervek ide sorolhatóak-e?
A Pályázati felhívás 4.2 pontja a felhívás keretében nyújtott támogatás szabályait részletezi,
melyben definiálásra került az is, hogy a Pályázati felhívás keretében mi tekinthető a
munkák megkezdésének. A saját tervezésben elkészített tervek a projekt kertében
megvalósítani tervezett beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervek elkészítésére vonatkozó
kötelezettségvállalás a projekt megkezdését jelenti (amennyiben az a legkorábbi a felsorolt
3 lehetséges megkezdési mód közül). Ez egyben azt is jelenti, hogy a saját tervezésben
elkészített tervek nem sorolhatóak a Pályázati felhívás hivatkozott tevékenységei közé (azok
a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek, s azok költségei a Pályázati felhívás
7.5 pontja értelmében nem számolhatók el a projektben).
12.
PF 5.5: Támogatás csak abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel
érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai rendezettek és a projekt szempontjából ennek
megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a Pályázó biztosítja és igazolja legkésőbb a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig.
Kérdés: A 3.5 ennek ellentmond. A tulajdoni viszonyokat a Támogatói Okirat hatályba
lépéséig vagy az első előrehaladási jelentés beadásáig szükséges igazolni?
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Köszönjük az észrevételt. A Pályázati felhíváshoz egy Általános pályázati és
projektmegvalósítási útmutató (ÁPÚ) kiadását tervezi a Támogató, amelyben pontosításra
kerül az egyes igazolások benyújtási határideje.
13. PF 7.6: Pályázónak nyilatkozatban vállalnia kell, hogy az üzemeltetés során keletkező
hulladékokat szakszerűen, jogszabályban előírt kötelezettségének megfelelően fogja
ártalmatlanítani.
Kérdés: Ez mikorra szükséges, hogy rendelkezésre álljon?
A Pályázati felhívásban az üzemeltetés során keletkező hulladékok megfelelő
ártalmatlanításáról szóló nyilatkozatot a pályázat benyújtásakor szükséges megtennie a
Pályázóknak. Az erre vonatkozó nyilatkozati pont a Pályázati felhívás 1. sz. mellékletében
(Nyilatkozat) megtalálható.
Felhívjuk figyelmét, hogy a nyilatkozati pontoknak való megfelelőség biztosítása a
Pályázók/Kedvezményezettek kötelezettsége; teljesülésüket a Támogató a helyszíni
ellenőrzések alkalmával ellenőrizheti.
14.
PF 7.7: A beszerzések során a közpénzek ésszerű, hatékony és felelős felhasználására, a
verseny tisztaságára, az esélyegyenlőségre, a nyilvánosság biztosítására és az egyenlő
elbánás elvének megfelelő eljárásra.
Kérdés: Ez alapján pl: olyan költségek esetén, amelyek nem a Kbt. hatálya alá tartozók, de
el szeretnénk számolni célszerű beszerzési eljárást lefolytatni?
A projekt keretében kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyek megfelelnek a
Pályázati felhívásban előírt feltételeknek. Azon beszerzések vonatkozásában, amelyek nem
tartoznak a Kbt. hatálya alá, a Kedvezményezettnek a szervezet hatályos beszerzési
szabályzatában leírtaknak megfelelően szükséges eljárnia oly módon, hogy a beszerzésnek
biztosítania kell a közpénzek ésszerű, hatékony és felelős felhasználását, a verseny
tisztaságát, az esélyegyenlőséget, a nyilvánosság biztosítását és az egyenlő elbánás elvének
megfelelő eljárást.
A Pályázati felhívás 15.2 pontja értelmében a Kedvezményezettnek szükséges lesz a
kifizetés igényléshez benyújtania a Vállalkozási / Megbízási / Kivitelezési szerződés(ek)en,
Megrendeléseken, illetve azok visszaigazolásainak digitalizált másolatán kívül a kiválasztási
eljárást igazoló dokumentációt is. Ez – a felhívás értelmében – azt jelenti, hogy a
Kedvezményezettnek legalább 3 független árajánlatot kell benyújtania a külső
szolgáltatásokról, a berendezések és anyagok beszerzéséről, valamint az építési
tevékenységről. Tehát, amennyiben nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzést kívánnak
elszámolni, akkor – a 3 független árajánlat biztosítása érdekében – mindenképpen célszerű
beszerzési eljárást lefolytatniuk még akkor is, ha azt a szervezet hatályos beszerzési
szabályzata nem teszi szükségessé.
15.
PF 7.7: A Pályázónak be kell mutatnia az eszközök tervezett/becsült listáját és a célzott
felhasználási eseteket, felvázolva a tervezett projekt műszaki és gazdasági tartalmát, az
előzetes költségvetést, a bevonandó piaci, intézményi és állami szereplők körét.
Kérdés: Ezt milyen mélységben és részletezettségben szükséges megtenni?
A Pályázó által megadott információk alapján fogják az értékelők a pályázat értékelését
lefolytatni, tehát a műszaki adatokat olyan részletességgel kell megadni, mely alapján a
szakértők a Pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a pályázat
támogathatóságát meg tudják ítélni.
16.
PF 8: Projekt költségterve.
Kérdés: Ezt milyen mélységben és részletezettségben szükséges megtenni?
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A projekt költségvetését (költségtervét) a Pályázati űrlap részeként kell rögzíteni, melyben
a betervezett költségtételek részletes bemutatása szükséges. A részletes bemutatás
magában foglalja többek között a költségtételek felmerülése szükségességének kifejtését,
szakmai indoklását, továbbá a betervezett összeg részletes számításokkal történő
levezetését.
17.
PF 11.3 pont táblázat 3. pontja: A projekt költségvetésének megalapozottsága és
költséghatékonysága kellően alátámasztottak kell, hogy legyenek.
Kérdés: Mi szükséges ahhoz, hogy kellően alátámasztott legyen?
A projekt költségvetésének és költséghatékonyságának megalapozottsága az alábbi módok
együttes alkalmazásával támasztható alá megfelelően:
- a projekt költségvetését (költségtervét) a Pályázati űrlap részeként kell rögzíteni, melyben
a betervezett költségtételeket a felmerülésük szükségességének kifejtése, szakmai
indoklása mellett részletes számításokkal is szükséges alátámasztani;
- a betervezett költségtételek piaci árnak való megfelelősége a Pályázati felhívásnak
megfelelően árajánlattal/helyzet- és piacelemzéssel támasztható alá, de elfogadható
indikatív ajánlat vagy tervezői költségbecslés is.
18. PF 12.3: Támogató jogosult a támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, de
nem kizárólagosan, ha a Projekt megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik
vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.
Kérdés: Milyen szankció, büntetés jár abban az esetben, ha az önerő hiánya miatt nem
valósul meg a projekt és támogatási összeg folyósítására nem került sor?
Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása a
Kedvezményezett kötelezettsége. Amennyiben Kedvezményezettnél valamilyen oknál
fogva felmerül a saját forrás hiánya (történjen az önhibájából, vagy önhibáján kívül), azt be
kell jelenteni a Támogató számára (bejelentési kötelezettség).
Ahogyan Ön is írja, amennyiben Kedvezményezett a megvalósítás ideje alatt nem tudja
biztosítani a szükséges saját forrást, vagy emiatt a projekt megvalósítása meghiúsul, vagy
tartós akadályba ütközik, vagy az ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, akkor
a Pályázati felhívás 12.3 pontja értelmében a Támogató jogosult a támogatást részben vagy
egészben visszavonni. Mivel azonban a Támogató ezen joga nem kizárólagos, egyedileg
szükséges megvizsgálni a Kedvezményezett bejelentését, s a Támogató valamennyi
körülményt figyelembe véve és mérlegelve hozza meg döntését a további lépésekről.
19.
PF 15.2 5. pont: A Vállalkozási / Megbízási / Kivitelezési szerződés(ek), Megrendelések,
illetve azok visszaigazolásainak digitalizált másolata. Ezen kívül benyújtandó a kiválasztási
eljárást igazoló dokumentáció (a Kedvezményezettnek legalább 3 független árajánlatot kell
benyújtaniuk a külső szolgáltatásokról, a berendezések és anyagok beszerzéséről, valamint
az építési tevékenységekről).
Kérdés: A min. 3 független árajánlat minden esetben elegendő?
A projekt keretében kizárólag olyan költségek számolhatók el, amelyek megfelelnek a
Pályázati felhívásban előírt feltételeknek. Azon beszerzések vonatkozásában, amelyek nem
tartoznak a Kbt. hatálya alá, a Kedvezményezettnek a szervezet hatályos beszerzési
szabályzatában leírtaknak megfelelően szükséges eljárnia oly módon, hogy a beszerzésnek
biztosítania kell a közpénzek ésszerű, hatékony és felelős felhasználását, a verseny
tisztaságát, az esélyegyenlőséget, a nyilvánosság biztosítását és az egyenlő elbánás elvének
megfelelő eljárást.
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Amennyiben tehát nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzést kívánnak elszámolni, akkor a
3 független árajánlat biztosítása csak abban az esetben elegendő, amennyiben az nem
mond ellent a szervezet hatályos beszerzési szabályzatának.
20.
Kérjük szíveskedjenek tisztázni, hogy az alapenergiahordozó alatt mit ért a pályázat?
Azonos a primer energiahordozó fogalmával, azaz nem tartozik bele a megújuló és nukleáris
energia?
Igen, az alapenergiahordozó azonos a primer energiahordozó fogalmával.
21.
Kérjük szíveskedjenek tisztázni, hogy a többségi (50% feletti) önkormányzati
tulajdonban lévő társaságok pályázhatnak-e, különös tekintettel az Áht. 48/B. § (1) e)
pontjára.
Igen, a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok pályázhatnak, amennyiben
megfelelnek a Pályázati felhívásban a Pályázókkal szemben megfogalmazott előírásoknak,
továbbá amennyiben velük szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdés valamely pontja alapján
összeférhetetlenség nem áll fenn.
22.
A 2022/MA/TÁVHŐ/01 pályázat keretében, eltérő műszaki tartalommal, egy pályázónál
több támogatási kérelem párhuzamos benyújtása lehetséges és elfogadható-e, van esetleg
bármilyen akadályozó tényezője?
Igen, lehetséges és elfogadható. A tartalmi és szakmai értékelés során a szakértők külön
figyelmet fognak fordítani a releváns pályázatok szakmai tartalmának összevetésére, hogy
valóban eltérő műszaki tartalommal és eltérő költségvetéssel kerültek-e megtervezésre
ezek a pályázatok, elkerülendő a szakmai feladatok átfedését és a támogatható
tevékenységek kettős finanszírozását. Továbbá a szakértők azt is vizsgálni fogják, hogy a
pályázatok megvalósítására rendelkezik-e elegendő kapacitással a Pályázó.
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