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H e l y b e n  

 

 

JAVASLAT 

 

Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) dokumentum 

módosítására 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (továbbiakban: TOP) a Kormány 

1702/2014. (XII.3.) számú határozatával 41,69 md Ft összeget határozott meg Heves megye 

számára, melynek az egyes intézkedésekre allokált összegét az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 

határozat állapította meg. A fenti összeg megyén belüli felhasználása egyéb részleteinek 

meghatározására a Heves Megyei Közgyűlés a 207/2015. (VIII.28.) számú határozatával 

megalkotta a Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) tervdokumentumot 

(továbbiakban: ITP). A dokumentum – egy rövid helyzetértékelés, majd célrendszer 

meghatározáson túl – legfontosabb funkciója az intézkedéseken belüli forrásarányok, a 

kedvezményezetti forrás elkülönítések, az indikátorok vállalása, illetve a források 

ütemezésének meghatározása.  

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) korm. rendelet 2016. május 

13-án megjelent módosítása alapján a területi szereplőknek – így a megyei 

önkormányzatoknak – évente két alkalommal (április 30-ig és december 31-ig) van 

lehetőségük felülvizsgálni és szükség szerint módosítani ITP-jüket.  

A Heves Megyei Közgyűlés 2017. június 30-i ülésére beterjesztett előterjesztés 

alapján átdolgozásra került az ITP forrásütemezése, az 5.3. intézkedésbe visszaemelésre került 

a megyei önkormányzat számára szóló forráselkülönítés, valamint pontosításra került a 

csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés forrásának felhasználási feltétele. A fentiekben 

ismertetett változásokat tartalmazó 55/2017. (VI.30.) számú határozattal módosított Heves 

Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) dokumentum megküldésre került az Irányító 

Hatóság részére. Az IH az anyag áttekintését követően jelezte, hogy az 5.3. intézkedésben 

újból megjelenő megyei szintű forráselkülönítés – tekintettel arra, hogy a meghirdetett 

forráskeretek nem csökkenthetők – csak a TOP-5.3.1 konstrukcióból esetlegesen visszahulló 

forrásokra vonatkozhat. A visszajelzésnek megfelelően a Közgyűlés a 2017. szeptember 29-i 

ülésén a 69/2017. (IX.29.) számú határozatával a vonatkozó szövegrészt módosította. A 

módosításokat az Irányító Hatóság vezetője 2017. október 6-án jóváhagyta.  

Az Irányító Hatóság az operatív program végrehajtásához kapcsolódóan folyamatosan 

monitoringozza az indikátorok teljesülélését. A beérkezett támogatási kérelmeket országos 



 

szinten elemezve az Irányító Hatóság azt a megállapítást tette, hogy az energetikai projektek 

nem fogják tudni teljesíteni a TOP vonatkozó intézkedéséhez rögzített indikátort. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium a tavalyi évben benyújtotta a TOP módosítására vonatkozó 

javaslatát az Európai Bizottság felé. A módosítási javaslat érintette a TOP 3. prioritásának 

(Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken) 

egyik kimeneti indikátorát, amely az „üvegházhatású gázok becsült éves csökkenését (CO2t)” 

jelentette. Ezen indikátor az Európai Bizottság 2017. november 16-án kelt határozatával 

elfogadott operatív program módosítás keretében korrigált értékre módosult. A módosítás 

révén az operatív program eredményesebb és reálisabb végrehajtása tervezhető a hivatkozott 

eredményességmérési indikátor célértékének csökkentése által, aminek következtében a 

területi szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. február 6-án érkezett levelében megfogalmazottak 

szerint módosításra kerültek a CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” című 

eredményességmérési indikátor 2018. évi és 2023. évi célértékei és forrásarányos célértékei 

Heves megye vonatkozásában is.  
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3. B  
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Üvegházhatású 
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csökkenése 

tonna CO2 
egyenérték 

37631,877 1598,86 1598,86 376318,77 15988,54 15988,54 

módosított indikátor vállalások 

     

3. B  
Alacsony 
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kibocsátású 
gazdaságra 
való áttérés 
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területeken 

Üvegházhatású 
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csökkenése 

tonna CO2 
egyenérték 

13106 442 442 106819 4419 4419 

 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. április 17-i ülésének döntése 

alapján egyhangúlag támogatja a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati 

javaslat elfogadását.   

 

  



 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

támogatni szíveskedjen.  

 

 

Eger, 2018. április 18. 

 

 

 

Szabó Róbert  

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

 

Dr. Barta Viktor 

  



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

1. A Heves Megyei Közgyűlés a határozat mellékletét képező Heves Megye Integrált 

Területi Programja (2014-2020) c. dokumentum módosítását elfogadja.  

 

2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a módosított Heves Megye Integrált Területi 

Programja (2014-2020) dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági 

Minisztérium részére.  

 

Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

     

Határidő: értelem szerint 

 


