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H e l y b e n 

 

 

Tájékoztató  

Heves Megye Integrált Területi Programjának végrehajtásáról 

 

 

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. A visszajelzésnek megfelelően a Heves Megyei Közgyűlés 

2018. április 26-i ülésén a 31/2018. (IV.26.) számú határozatával a fentiekben leírt 

eredményességi indikátor célértékeit módosította. A módosításokat az Irányító Hatóság 

vezetője 2018. május 8-án jóváhagyta. 

 

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum 

a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekttel kapcsolatos támogatási 

szerződésmódosítási kérelmünket 2018. április 27-én nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet 

felé. Ebben a kérelmünkben - a Közgyűlés támogató döntése alapján - kérelmeztük a II. 

ütemre tervezett összeg „ráemelését” a jelenleg futó projektünkre (a két ütem egy projektként 

történő megvalósítását több indokkal támasztottuk alá), a projekt zárásának dátumára (2021. 

június 30.) illetve a projekt nagyságához igazodó forrásarányos kulcsindikátor-növekmény 

teljesítésére tértünk ki. A ráemeléssel kapcsolatos IH vezetői döntés meghozatalához 

szükségesé vált a nyitva álló felhívás lezárása. 2018. május 16-án az Irányító Hatóság írásban 

jelezte, hogy Heves megye területspecifikus mellékletében 2018. június 29-ről 2018. május 

23-ra módosult a beadási határidő záró dátuma, ezzel technikailag is biztosítottá vált a 

meglévő 930 mFt forrás a ráemelési döntéshez. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat koordinációs feladatellátásához kapcsolódóan 2018. március 

végén az Irányító Hatóság és a Magyar Államkincstár a Heves Megyei Önkormányzat, mint 

területi szereplő közreműködését kérte 27 db projekt aktuális helyzetének rendszeres nyomon 

követésére az eredményességmérési indikátorok teljesülése vonatkozásában. 2018. április 19-

én megküldtük a települési önkormányzatok számára az általuk kitöltendő táblázatokat, 

melyeket beérkezésük után feldolgozva, 2018. május 4-én továbbítottunk az Irányító Hatóság 

és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére. Az Irányító Hatóság 2018. 

május 25-én megküldte a második körös EK indikátorvállalásokhoz kapcsolódó 

adatszolgáltatási kérését, mely több kiegészítést tartalmaz. Egyrészt az eredményességi 

indikátor 2018. december 31-ig történő teljesülését, másrészt a részteljesítés (a beruházás 

elkészül és a használatba vételhez szükséges jogerős engedélyekkel rendelkezni fog) 

relevanciáját kérték felmérni a 35 db kiválasztott projekt esetében. 

 

A Heves Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program felhasználását megalapozó tervező munka, valamint a TOP pályázati 

kiírásokra benyújtott támogatási kérelmekről a döntéshozó testületek részére a döntési javaslat 



 

elkészítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program felhívásaira benyújtott 

támogatási kérelmek értékelése a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet vonatkozó szabályai 

szerint, területi kiválasztási rendszer eljárásrendben történik. A támogatás iránti kérelmek a 

jogosultsági vizsgálatot követően a tartalmi értékelés során a pályázati felhívásban is 

rögzítésre kerülő eljárásrendben döntés-előkészítő bizottság (DEB) elé kerülnek, amely 

döntési javaslatot fogalmaz meg az irányító hatóság (IH) vezetője részére. Az IH vezetője a 

DEB javaslatának figyelembevételével dönt a támogatási kérelem támogathatóságáról és erről 

értesíti a támogatást igénylőt. Az IH vezetője által összehívott DEB területi szereplő tagja 

által képviselendő álláspont kialakítására a Közgyűlés – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésének 

rendelkezésével élve – létrehozta a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottságot.  

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Heves Megye 

Közgyűlésének 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete 81. §-ban szabályozottak szerint a 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottságnak a meghozott 

döntéseiről utólagos tájékoztatási kötelezettsége van a Közgyűlés felé. A Megyei Döntés-

előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság üléseinek összehívására az IH vezetőjének 

írásbeli megkereséseit követően került sor. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet többszöri 

módosulása eredményezte, illetve az Irányító Hatóság által koordinált értékelési feladatok 

előre haladásának megfelelően a TOP-3.1.1-15 azonosítószámú „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” című felhívás keretén belül benyújtott pályázatokról hozott döntést 

követően (melyről a Tisztelt Közgyűlést a 2016. december 06-ai ülés keretén belül 

tájékoztattuk) a Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 7 

alkalommal ülésezett. A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 

ülésein meghozott döntések tartalmukat tekintve megegyeznek az Irányító Hatóság által végső 

közgyűlési visszamutatásra és döntésre beterjesztett anyaghoz készült – a Közgyűlés által már 

megtárgyalt – előterjesztések szerinti javaslatokkal. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkára a területi szereplőt az NGM RFP Irányító Hatósága által a 2014-2020 

programozási időszakban meghirdetett TOP-5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”, TOP-2.1.1-15 számú „Barnamezős 

területek rehabilitációja” és a TOP-4.3.1-15 számú „Leromlott városi területek 

rehabilitációja” konstrukciók tekintetében beérkezett támogatási kérelmek vonatkozásában 

2016. november 24-ei levelében írásbeli döntési javaslatok megtételére kérte. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2016. december 1-jei 

ülésén  

- a TOP-5.2.1-15 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok” című konstrukció keretén belül 4 darab támogatási 

kérelem kapcsán hozott határozatot,  

- a TOP-2.1.1-15 számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című 

konstrukció keretén belül 2 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-4.3.1-15 számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című 

konstrukció keretén belül 4 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2016. december 01-jei 

döntéseit követően, 2017. január 20-án, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára a területi szereplőt az NGM RFP 



 

Irányító Hatósága által a 2014-2020 programozási időszakban meghirdetett valamennyi -15 

végű, még döntés előtt álló konstrukció vonatkozásában 2017. február 17-ig történő írásbeli 

döntési javaslatok megtételére kérte. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2017. február 16-ai 

ülésén  

- a TOP-1.1.1-15 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

konstrukció keretén belül 4 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című konstrukció keretén 

belül 12 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-1.2.1-15 számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című konstrukció keretén belül 19 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című konstrukció keretén belül 28 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-2.1.2-15 számú „Zöld város kialakítása” című konstrukció keretén belül 

6 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-2.1.3-15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című konstrukció keretén belül 10 darab támogatási kérelem kapcsán 

hozott határozatot, 

- a TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című konstrukció keretén belül 45 darab támogatási kérelem kapcsán hozott 

határozatot, 

- a TOP-3.2.2-15 számú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 

illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 

megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című konstrukció 

keretén belül 3 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-4.1.1-15 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

című konstrukció keretén belül 17 darab támogatási kérelem kapcsán hozott 

határozatot, 

- a TOP-4.2.1-15 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című konstrukció keretén belül 15 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- a TOP-5.1.2-15 számú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című 

konstrukció keretén belül 5 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság a 2017. február 24-i 

ülésén ismételt tárgyalás és szavazás vált szükségessé a TOP-1.1.1-15 számú „Ipari parkok, 

iparterületek fejlesztése” című konstrukció keretén belül benyújtott 1 darab támogatási 

kérelem tekintetében. 

 

Az Irányító Hatóság vezetőjétől érkezett megkeresés alapján a Megyei Döntés-előkészítő és 

Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2017. július 13-ai és 2017. szeptember 29-ei ülései az 

Oláh Gábor helyettes államtitkár úr – korábban értékelt pályázatok kapcsán született – újabb 

megkeresésének megtárgyalása céljából kerültek összehívásra. A Megyei Döntés-előkészítő 

és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság ezeken az ülésnapjain mindösszesen 16 határozatot 

hozott. 



 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkára a területi szereplőt az NGM RFP Irányító Hatósága által a 2014-2020 

programozási időszakban meghirdetett TOP-1.1.1-16 számú „Ipari parkok, iparterületek 

fejlesztése”, TOP-1.1.3-16 számú „Helyi gazdaságfejlesztés”, TOP-1.2.1-16 sz ámú 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”, TOP-1.3.1-16 számú 

"Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés", 

TOP-1.4.1-16 s z ám ú  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”, TOP-2.1.1-16 számú 

"Barnamezős területek rehabilitációja”, TOP-2.1.2-16 számú „Zöld város kialakítása”, TOP-

2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”, TOP-3.1.1-16 

számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”, TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése”, TOP-4.1.1-16 számú „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése”, TOP-4.2.1-16 számú „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”, TOP-4.3.1-16 számú „Leromlott városi területek 

rehabilitációja”, TOP-5.2.1-16 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok” és a TOP-3.2.2-15 számú „Önkormányzatok által vezérelt, a 

helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tekintetében 

beérkezett támogatási kérelmek vonatkozásában 2017. szeptember 29-ei levelében írásbeli 

döntési javaslatok megtételére kérte. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság 2017. október 16-ai 

ülésén 

 

- TOP-1.1.1-16 számú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című 

konstrukció keretén belül 8 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-1.1.3-16 számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című konstrukció keretén belül 

12 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-1.2.1-16 s zá mú  „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című konstrukció keretén belül 12 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-1.3.1-16 számú "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című konstrukció keretén belül 1 

darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot,  

- TOP-1.4.1-16 s zá mú  „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című konstrukció keretén belül 25 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-2.1.1-16 számú "Barnamezős területek rehabilitációja” című konstrukció 

keretén belül 1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot,  

- TOP-2.1.2-16 számú „Zöld város kialakítása” című konstrukció keretén belül 4 

darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című konstrukció keretén belül 11 darab támogatási kérelem kapcsán 

hozott határozatot, 

- TOP-3.1.1-16 számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 

konstrukció keretén belül 10 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
című konstrukció keretén belül 41 darab támogatási kérelem kapcsán hozott 



 

határozatot, 

- TOP-4.1.1-16 számú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 
című konstrukció keretén belül 1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott 

határozatot, 

- TOP-4.2.1-16 számú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 

bővítése, fejlesztése” című konstrukció keretén belül 8 darab támogatási kérelem 

kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-4.3.1-16 számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” című 

konstrukció keretén belül 1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-5.2.1-16 számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 

szintű komplex programok” című konstrukció keretén belül 1 darab támogatási 

kérelem kapcsán hozott határozatot, 

- TOP-3.2.2-15 számú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 

illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 

megvalósítása, komplex fejlesztési programok” című konstrukció keretén belül 

1 darab támogatási kérelem kapcsán hozott határozatot. 

 

A Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság által 2016. december 1-

én értékelt projektet az IH részéről Oláh Gábor helyettes államtitkár elutasításra javasolta. A 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján az IH vezetői javaslat és a Közgyűlés 

véleménykülönbsége esetén a projekt újraértékelésre kerül, majd újabb DEB ülés összehívása 

történik. Az IH vezetőjének a támogatási kérelem elutasítására vonatkozó javaslatát a Heves 

Megyei Közgyűlés a 2017. május 17-i ülésén nem fogadta el. Az IH vezetője eleget téve a 

jogszabályban rögzítetteknek 2017. november 7-én kelt levelében ismételt DEB ülés 

összehívását rendelte el a projekt szakértői újraértékelését követően. A Megyei Döntés-

előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság a 2017. november 20-ai ülésén 

  

- a TOP-2.1.1-15 számú „Barnamezős területek rehabilitációja” című 

konstrukció 1 támogatási kérelem ismételt tárgyalására került sor, a Megyei 

Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság az újabb fordulóban 

tárgyalt támogatási kérelem tekintetében támogató döntést hozott. 

 

A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. június 19-i ülésén 

tudomásul vette. 

 

Kérem a tájékoztatóban foglaltak szíves tudomásul vételét! 

 

Eger, 2018. június 20. 

 

 

 

Szabó Róbert 
 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

Dr. Barta Viktor 

megyei főjegyző 


