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Pest megyei TKR felhívások – számla alapú 

előrehaladás

TKR felhívások Felhívás címe
Projektek 

száma
támogatás

Mrd Ft

számlaben
yújtás
Mrd Ft

Előrehaladás 
%

VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Pest megyében (ipari park) 12 3,06 2,03 66,39%

VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében (kerékpárút) 20 5,24 0,99 18,88%

VEKOP-6.1.1-15-PT1
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (ovóda-
bölcsőde)

34 7,00 5,30 75,75%

VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 42 11,56 0,00 0,00%

VEKOP-6.2.2-15
A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében (szocrehab)

4 1,77 0,40 22,51%

Végösszeg 112 28,64 8,72 30,46%

2021. évi döntéssel 15,94 Mrd Ft a VEKOP-ban összesen megítélt támogatás 54%-a.

A 2017-2020 közötti döntések 13,15 Mrd Ft, összes támogatás 46%-a, a számlabenyújtási szint 66,17%.

42 db
9 db

2 db



Pest megyei TKR felhívások – elszámolási osztályok 

szerinti megoszlás

A legtöbb 75%-os elszámolási szint feletti
projekt (kivitelezés befejezéséhez közeledő
vagy kész projektek) a „Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának
növelése” felhíváson látható.

Mivel nagyobb összegű a 2021. évi döntés,
így nagy arányban szerepelnek beadott
számla nélküli projektek (feltehetően
tervezési szakaszban tartanak) a
- a leromlott településrészek

rehabilitációjára irányuló VEKOP-6.2.2-
15,

- a VEKOP-5.3.2 közlekedésfejlesztési,
- a VEKOP-6.1.1 bölcsődefejlesztési

felhívásokon.

Kérjük a számlák folyamatos benyújtását!



A projektek fizikai megvalósításának előrehaladása

Az előző számlabenyújtási diával
összhangban legtöbb zárható vagy lezárt
projekt „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése”
felhíváson látható, azonban az üzleti
infrastrutúra fejlesztésére irányuló felhívás
is kiemelkedő előrehaladású.



VEKOP-1.2.2-15 Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének 

támogatása Pest megyében (ipari park)

DÖNTÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS db mrd Ft

Jogosultsági döntés előtt álló projektek -      0,00

Döntéselőkészítés alatt lévő projektek -      0,00

TSZ kötésre váró projektek -      0,00

Megvalósítás alatt lévő projektek 3        1,28

Zárható projektek 3        0,69

Lezárt projektek (fenntartás alatt) 6        1,07

SZERZŐDÖTT PROJEKTEK PÉNZÜGYI 

ELŐREHALADÁSA
db mrd Ft

Projektek, ahol nincs beadott számla -      0,00

Projektek, ahol a beadott szla kevesebb, 

mint 20%
1        0,65

Projektek, ahol a beadott szla 20-50% 

közötti
1        0,50

Projektek, ahol a beadott szla 50-75% 

közötti
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 75% feletti 10      1,90

Jól haladó felhívás, már csak 3 db projekt van megvalósítás alatt, azonban ezek
támogatási összege 1,28 Mrd Ft, ami 42%-a a felhíváson összesen megítélt 3,05 Mrd Ft-
nek. A projektek számlabenyújtási szintjét vizsgálva csak 1 projekt található 20% alatti
elszámolási szinten.



VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest 
megyében előrehaladása (kerékpárút)

DÖNTÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS db mrd Ft

Jogosultsági döntés előtt álló projektek -      0,00

Döntéselőkészítés alatt lévő projektek -      0,00

TSZ kötésre váró projektek -      0,00

Megvalósítás alatt lévő projektek 17      4,83

Zárható projektek 2        0,40

Lezárt projektek (fenntartás alatt) 1        0,02

SZERZŐDÖTT PROJEKTEK PÉNZÜGYI 

ELŐREHALADÁSA
db mrd Ft

Projektek, ahol nincs beadott számla 8        3,22

Projektek, ahol a beadott szla kevesebb, 

mint 20%
4        0,66

Projektek, ahol a beadott szla 20-50% 

közötti
3        0,59

Projektek, ahol a beadott szla 50-75% 

közötti
1        0,12

Projektek, ahol a beadott szla 75% feletti 4        0,66

Elszámolási szint alacsony, 18,8%-os, ez annak köszönhető, hogy az összesen megítélt
5,24 Mrd Ft-ből mintegy 3 Mrd Ft döntés esik 2021. évre, továbbá a 2017. évi döntéssel
rendelkező projektek közül is 3 db 20%-os lehívási szinten van.



A VEKOP-6.1.1-15-PT1 Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése (óvoda- és 

bölcsődefejlesztés) előrehaladása

A zárható és lezárt projektek teszik ki a megítélt támogatás kétharmadát, a felhívás
rendkívül jól halad. Ennek ellenére látszik, hogy 6 db nagyösszegű projekt még csak 20%-
os elszámolási szint alatt tart, annak ellenére, hogy felhívás minden döntése 2017. évi.

DÖNTÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS db mrd Ft

Jogosultsági döntés előtt álló projektek -            0,00

Döntéselőkészítés alatt lévő projektek -            0,00

TSZ kötésre váró projektek -            0,00

Megvalósítás alatt lévő projektek 8               2,72

Zárható projektek 11             2,57

Lezárt projektek (fenntartás alatt) 15             1,71

SZERZŐDÖTT PROJEKTEK PÉNZÜGYI 

ELŐREHALADÁSA
db mrd Ft

Projektek, ahol nincs beadott számla -            0,00

Projektek, ahol a beadott szla kevesebb, mint 

20%
4               1,70

Projektek, ahol a beadott szla 20-50% közötti -            0,00

Projektek, ahol a beadott szla 50-75% közötti 2               0,04

Projektek, ahol a beadott szla 75% feletti 28             5,26



VEKOP-6.1.1-21 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 

előrehaladása

DÖNTÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS db mrd Ft

Jogosultsági döntés előtt álló projektek -      0,00

Döntéselőkészítés alatt lévő projektek -      0,00

TSZ kötésre váró projektek 19      5,12

Megvalósítás alatt lévő projektek 23      6,43

Zárható projektek -      0,00

Lezárt projektek (fenntartás alatt) -      0,00

SZERZŐDÖTT PROJEKTEK PÉNZÜGYI 

ELŐREHALADÁSA
db mrd Ft

Projektek, ahol nincs beadott számla 23      6,43

Projektek, ahol a beadott szla kevesebb, 

mint 20%
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 20-50% 

közötti
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 50-75% 

közötti
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 75% feletti -      0,00

2021. augusztusban és októberben részesültek támogatói döntésben a projektek, így egy
részük még csak szerződéskötés alatt a áll, a többi a tervezés fázisában van.



A VEKOP-6.2.2-15 A leromlott településrészeken élő alacsony 

státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és 

fizikai rehabilitációja Pest megyében (szocrehab) előrehaladása

Az 1,77 Mrd Ft támogatás felét, 0,9 Mrd Ft-t 2021. évben ítéltük meg, ezt tükrözi a két
projekt előrehaladása, ahol még nincs benyújtott számla. A 2017. évben támogatott
másik két projekt egyike magas elszámolási szinten, 75% felett van, a másik esetében
viszont 20% alatti, elmaradó elszámolás látható.

DÖNTÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS db mrd Ft

Jogosultsági döntés előtt álló projektek -      0,00

Döntéselőkészítés alatt lévő projektek -      0,00

TSZ kötésre váró projektek -      0,00

Megvalósítás alatt lévő projektek 4        1,77

Zárható projektek -      0,00

Lezárt projektek (fenntartás alatt) -      0,00

SZERZŐDÖTT PROJEKTEK PÉNZÜGYI 

ELŐREHALADÁSA
db mrd Ft

Projektek, ahol nincs beadott számla 2        0,90

Projektek, ahol a beadott szla kevesebb, 

mint 20%
1        0,44

Projektek, ahol a beadott szla 20-50% 

közötti
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 50-75% 

közötti
-      0,00

Projektek, ahol a beadott szla 75% feletti 1        0,44



Jó gyakorlatok

1. Ipari parkok esetén a bérbeadáshoz az IH előzetes hozzájárulása

szükséges

2. Külső projektmenedzsment cég alkalmazása esetén is kérjük a szoros

nyomonkövetést

3. Előzetes piackutatás a beszerzések esetén

4. Közbeszerzési/beszerzési eljárás előtt a műszaki tartalom jóváhagyatása a

KSZ-el (elszámolhatóság elősegítése érdekében)

5. A szakhatósági hozzájárulások esetében javasoljuk az eljárás

előrehaladásának minél szorosabb nyomonkövetését



Zárással kapcsolatos teendők

1. Összes számla időközi kifizetési igénylésben -> nullás záró

2. A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtási határidejét a felhívás szabályozza

(utolsó mérföldkő elérését követő ált. 60/90 nap, de legkésőbbi határidő: 2022.dec.31.)

3. Jogerős használatbavételi engedély, amennyiben releváns működési engedély (pl.

óvoda, bölcsőde) benyújtása, amennyiben megszerzése nem fér bele a 2. pont szerinti

határidőbe, akkor a záró beszámolóban az engedélyezési eljárás megindítását igazolja

4. Az indikátorok teljesítését az indikátordefiníciós adatlap szerinti alátámasztó

dokumentumokkal a beszámolóban szükséges igazolni

5. Amennyiben a támogatás meghatározásához CBA alapján utólagos megállapítást

választott a kedvezményezett, akkor az újraszámolást el kell végezni a fenntartási időszak

végén

6. Fel nem használt előleg visszafizetése; nyilatkozat a fel nem használt támogatásról

való lemondásról



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


