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a Heves Megye Integrált Területi Program (ITP) előrehaladásáról 

 

 

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.  

 

Az Irányító Hatóság elkészítette az időszaki felmérést a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) „félidei” előrehaladásáról, valamint a 2018. évi részcélok 

teljesítéséről. Az eredményességmérési keret alá tartozó mutatók végleges tényértékeinek a 

jelentése a 2018. évi éves végrehajtási jelentésben került előterjesztésre 2019. május 29-én a 

Monitoring Bizottság részére. 

 

Az eredményességmérési keret ITP-t érintő prioritások teljesítése az alábbiak szerint áll 

országos szinten: 

 

- Teljesült a TOP 1. prioritási tengely. Az eredményességmérési keret három szakmai 

indikátora közül kettő, továbbá a pénzügyi indikátor 100% felett, míg a harmadik 

szakmai, gyengébben teljesülő indikátor 75% felett teljesült.  

- Nem teljesül a TOP 2., 3., 4., 5., 7. prioritás, valamint a 6. prioritási tengely ESZA 

része az alábbi indokok szerint:  



 

 

o a TOP 2. prioritás szakmai mutatója ugyan 100% felett, ám pénzügyi mutatója 

mindössze 61%-on teljesült, az időarányos szakmai teljesítés a tervezettnél 

alacsonyabb forrásigénnyel jelentkezett.  

o a TOP 3. prioritás három mutatója közül a „Kialakított kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza” szakmai indikátor, továbbá a pénzügyi mutató egyaránt 

75% alatt teljesül.  

o a TOP 4. prioritáson a szakmai indikátor jelentős elmaradása miatt a pénzügyi 

mutató mindössze 51%-on teljesült. 

o a TOP 5. prioritáson a szakmai mutatók az időarányosan elvártnál magasabb 

mértékben, 188% illetve 195%-on teljesültek, azonban a műveletekhez 

kapcsolódó pénzügyi mutató teljesítése 54% alatt maradt. A prioritás esetében 

tehát a szakmai célok ugyan teljesültek, a projektek szakmai megvalósítása 

megfelelő ütemben haladt, ugyanakkor a költséghatékonyabb megvalósítás 

végül technikai nem teljesítéshez vezetett. 

 

Az alábbiakban az ITP előrehaladása szempontjából nagy fontossággal bíró kulcs 

indikátorteljesülések kerülnek részletes ismertetésre megyénk vonatkozásában.  

 

Megyénkben a TOP 1. prioritási tengely egyik kulcsindikátora „A fejlesztett vagy 

újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)” a 2018. év végi, a megye által 

vállalt célértékhez képest 0 százalékon állt a nyertes projektek indikátorvállalásait figyelembe 

véve. A megye 2018. év végéig vállalt célértéke 17,22 hektár volt. A támogatási szerződéssel 

rendelkező projektek 186,367 ha nagyságú területet érintenek. Ez + 243,47 százalékos 

(túl)vállalást mutat a 2023-as megye által vállalt indikátorhoz (85,95 ha) képest. 

 A másik kulcsindikátor a prioritáson belül „A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza 

(km)” a 2018-as, megye által vállalt célértékhez képest + 357,29 százalékon áll a nyertes 

projektek indikátorvállalásait figyelembe véve. A megye nyertes projektjei 12,68 km 

hosszúságú területet érintenek míg a 2018-as vállalt célértékünk 3,55 km volt. A támogatási 

szerződéssel rendelkező projektek 23,78 km hosszú területet érintenek. Ez + 134 százalékos 

(túl)vállalást mutat a 2023-as megye által vállalt indikátorhoz (17,75 km) képest. 

A prioritás 3. kulcsindikátora a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító 

férőhelyek száma (db)” szakmai indikátora elmarad a várt értéktől. A megye a 2018. év végi 

vállalásához képest 53,48 százalékot tud teljesíteni (129 db helyett 69 db-ot). A támogatási 

szerződéssel rendelkező projektek 112 db fejlesztett férőhelyet érintenek. A 2023-as, megye 

által vállalt indikátorhoz (644 fő) képest jelenleg ez 17,39 százalékos teljesülés. Jelen 

kulcsindikátor vonatkozásában a Pénzügyminisztérium Európai Uniós Források 

Felhasználásáért Felelős Államtitkársága tájékoztatása alapján, a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ellenőrzéseket követő teljes forráslehívásának a 

biztosítása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves Fejlesztési Keretének (ÉFK) jelentős 

keretemelésére. A Kormány Családvédelmi Akciótervéhez, illetve a Heves Megyei 

Családvédelmi Akciótervhez szorosan kapcsolódva, kifejezetten bölcsődei férőhelyek 

létesítésére nyílik további lehetőség. Mindezek miatt jelen kulcsindikátor elérésére 

lehetőség mutatkozik. 

A TOP 2. prioritási tengely szakmai indikátora a „Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek (m²)” szintén jól teljesít. A 2018. év végi vállalt célértékünk 

13919,33 m², míg a nyertes projektek 38.042 m² nagyságú területet érintenek. Ez + 273,3 



 

százalékos eredményt mutat. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek 186.367 m² 

nagyságú területet érintenek. Ez + 267,79 százalékos (túl)vállalást mutat a 2023-as megye 

által vállalt indikátorhoz képest. 

A TOP 3. prioritási tengely indikátor teljesülése kapcsán az egyik kulcsindikátor a 

„Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza (km)”. A megye által vállalt célérték 

2018. év végéig 14,99 km, míg a 2018. év végéig megvalósított indikátor ellenőrzött 

tényértéke 1,1 km. Ez az időarányosan elvárt mértékhez képest 7,3 százalékos teljesülést 

mutat. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek 83,78 km-t teljesítenek, a 2023-as 

megye által vállalt indikátorhoz képest (42,83 km) ez 195,61 százalékos (túl)vállalást jelent. 

A prioritáson belül a másik kulcsindikátor az „Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 

(tonna CO2 egyenérték)”. Ezen kulcsindikátor vonatkozásában a megye által vállalt célérték 

442 tonna CO2 egyenérték, míg a 2018. év végéig megvalósított indikátor ellenőrzött 

tényértéke 142,52 tonna CO2 egyenérték. Ez 32,24 százalékos teljesülést mutat. A támogatási 

szerződéssel rendelkező projektek 9562 tonna CO2 egyenérték nagyságot mutatnak. Ez + 

216,3 százalékos (túl)vállalást mutat a 2023-as megye által vállalt indikátorhoz (4419 tonna 

CO2 egyenérték) képest. 

 

A TOP 4. prioritási tengely indikátor teljesülése az egyik kulcsindikátor esetében 

„Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma (db)” időarányosan az elvártnál magasabb mértékben teljesült. A 

2018. év végi célérték 7 db, a 2018. év végéig megvalósított projektek elért száma pedig 16 

db. Ez + 228,57 százalékos (túl)teljesítés megyénk tekintetében. A támogatási szerződéssel 

rendelkező projektek 42 db fejlesztett egészségügyi alapellátást érintenek. Ez + 135,48 

százalékos (túl)vállalást mutat a 2023-as megye által vállalt indikátorhoz (31 db) képest. 

A másik kulcsindikátor a „Helyreállított lakóegységek városi területeken (lakóegység)”. A 

megye által vállalt 2018. évi célérték 13 lakóegység, míg a 2018. év végéig megvalósított 

indikátor ellenőrzött tényértéke 8 lakóegység. Ez 61,53 százalékos teljesülést jelent. A 

támogatási szerződéssel rendelkező projektek 26 db helyreállított lakóegységet érintenek. A 

2023-as megye által vállalt indikátorhoz (61 db) képest sajnos nem érjük el ezen célértéket. A 

vállalt 2023-as megyei célérték 42,6 százalékát tudjuk teljesíteni. 

A TOP 5. prioritási tengely megyei kulcsindikátor teljesüléseit vizsgálva az alábbiakat 

láthatjuk. Az egyik kulcsindikátor „A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci 

programokban résztvevők száma (fő)”, melynél a 2018. évi vállalt célértékhez képest (448 fő) 

+ 256 fő túlteljesítést tapasztalunk. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek 1147 fő 

bevonását érintik. Ez a szám a 2023-as, megye által vállalt indikátortól (2240 fő) elmarad, de 

folyamatban van a 2. körös helyi foglalkoztatási paktumok Támogatási Szerződéskötése, 

illetve a megyei foglalkoztatási paktum költségnövekmény igényének elbírálása, melyek 

összességében elérhetővé teszik a 2023-as vállalt célértéket.  

A prioritáson belül a másik kulcsindikátor a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 

(fő)”. Ezen indikátor esetében Heves megye 2018. évi vállalása 1388 fő volt. A 2018. év 

végéig megvalósított projektek 7177 fő projektekbe történő bevonását érintették. Ez + 517 

százalékos (túl)teljesítési eredményt mutat. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek 



 

16.016 fő bevonását eredményezik a helyi társadalmi akciókba. Ez + 230,8 százalékos 

(túl)vállalást mutat a 2023-as megye által vállalt indikátorhoz (6939 fő) képest. 

Az országos kulcsindikátor vállalásokat figyelembe véve és azt a megyei kulcsindikátor 

vállalásokkal összehasonlítva az alábbiakat állapíthatjuk meg: 

 

Megyénk esetében a TOP 1. prioritási tengely három szakmai indikátora közül kettő jól 

teljesít, azonban a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

(db)” indikátor nem éri el sem a 2018-ban, sem pedig a 2023. évben vállalt megyei célértéket. 

A TOP 2. prioritási tengely szakmai indikátora megyénk esetében az országos mutatóhoz 

képest jól teljesített. A TOP 3. prioritási tengely két szakmai indikátora 2018. év végi 

teljesülése megyénk tekintetében az országos mutatókhoz képest teljesült, az ITP 2023-as 

célértékeit ez a két kulcsindikátor várhatóan túlhaladja. A TOP 4. prioritás egészségügyi 

alapellátások fejlesztését érintő indikátor teljesülése mind a 2018-as, mind a 2023-as 

vállalásainkat figyelembe véve jól teljesít. A helyreállított lakóegységek városi területeken 

(db) kulcsindikátor viszont nem éri el sem a 2018-as, sem a 2023-as vállalt megyei célértéket. 

A TOP 5. prioritáson a szakmai mutatók tekintetében megyénkben a foglalkoztatási 

paktumhoz kapcsolódó kulcsindikátor várhatóan teljesíti a 2023. évre vállalt célértéket, míg a 

másik kulcsindikátor /a „Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő)/” túlteljesíti mind 

a 2018. év végi, mind pedig a 2023-as megyei vállalást.     

 

A Heves Megyei Önkormányzat az indikátorteljesülés elvárt céljainak végrehajtásáról 

rendszeres egyeztetést folytat a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságával. A 

Megyei Önkormányzatnak, mint Területi Szereplőnek a végrehajtás során azonban az ITP 

teljesüléséhez kapcsolódóan nincs közvetlen eszköze a kedvezményezettek irányában, hiszen 

a kedvezményezettekkel a Támogatási Szerződés révén közvetlen szerződéses kapcsolatban a 

Közreműködő Szervezet áll.  

 

A 2018. évi eredményességmérési felülvizsgálat miatt országosan szükségessé vált a 6% 

mértékű forráscsökkentés a TOP 2., 3., 4. valamint 5. prioritáson az indikátorcélok nem 

teljesítése miatt, egyúttal ezen forrásokkal megemelésre került a TOP 1., indikátorcélokat jól 

teljesítő prioritás keretösszege. A jól teljesítő prioritásokon és prioritásrészen országosan 

115,3 Mrd Ft hazai többlet-kötelezettségvállalási forrás bevonására került sor a TOP eredeti 

forrásának a prioritásonkénti 10%-ot meg nem haladó túlvállalásával, a program egyensúlyi 

állapota megtartható a rosszul teljesítő prioritások tartalékának (a fentebb jelzett 6 %) és a jól 

teljesítő prioritások hazai túlvállalásának a szükséges mértékű megcserélésével. Az 

eredményességmérési tartalékok átvezetése az Operatív Program módosításával hajtható 

végre, amely részeként az átcsoportosítással arányosan csökkentésre került a nem teljesítő 

prioritások célértéke, továbbá megemelésre kerül az átcsoportosítással kedvezményezett 

prioritás indikátor elvárása. A fentieknek megfelelően az Irányító Hatóság minden megyének 

megküldte az átcsoportosítás miatt az egyes prioritás tengelyen rendelkezésre álló forrásokat. 

Ezt az átrendeződést befolyásolta, hogy árfolyamnyereségből adódóan többlet források 

jelentek meg a TOP-ban. Mindezek együttesen mintegy 4,2 mrd Ft szabad forrást tettek ki 

Heves megyére vonatkoztatva, mely fedezetül szolgál a már nyertes projektek megvalósítása 

kapcsán jelentkező esetleges költségnövekmény igényeknek, de új projektek támogatására is 

lehetőség nyílt. Ehhez kapcsolódóan az Irányító Hatóság azt kérte, hogy a megyei 

önkormányzat jelölje meg, hogy mely konstrukciókban és milyen összeggel kéri a felhívások 

újranyitását. 

 



 

A Kormány családvédelmi akciótervének részeként erős szándék mutatkozott a bölcsődei 

férőhelyek bővítésére, fejlesztésére, amely egybecsengett a Közgyűlés által elfogadott Heves 

Megyei Családvédelmi Akcióterv ezirányú célkitűzéseivel is. Ezen szándék alátámasztásaként 

a TOP-1.4.1 intézkedésére a fentieket meghaladóan további forrásokat biztosított az Irányító 

Hatóság. Ez részben a 2018-ban hazai forrásra benyújtott és még el nem bírált projektek TOP-

ból való finanszírozását jelenti, mely megyénkben 7 projektet jelentett valamivel több, mint 

600 mó Ft összegben. Másrészt új bölcsődei projektek megvalósítását ösztönzi az Irányító 

Hatóság, melyhez a megyei önkormányzatok közreműködését kérte az igények felmérésével. 

Ennek érdekében levélben kerestük meg a települési önkormányzatok vezetőit, tájékoztatva 

őket a megnyíló lehetőségről. A visszajelzések alapján mintegy 3,5 mrd Ft forrásigény 

mutatkozott túlnyomó részt új bölcsődék létesítésére vonatkozóan. A TOP-1.4.1 konstrukció 

keretén belül így 4,126 mrd Ft állt rendelkezésére a Heves megyei településeknek. 

 

Mindezeknek megfelelően a következő újranyitási kérelem került benyújtásra és jóváhagyásra 

TSM módosítás céljából: 

 

konstrukció megnevezése tervezett keretösszeg beadási határidő 

TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 270 m Ft 2019.09.13. 

TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés   60 m Ft 2019.09.13. 

TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés 
600 m Ft 2019.11.15. 

TOP-1.4.1 Bölcsődei fejlesztések 4126 m Ft 2019.09.30. 

TOP-2.1.3. Települési környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztések 

1000 m Ft 2019.10.16. 

TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése  
410 m Ft 2019.08.23. 

TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 

190 m Ft 2019.09.30. 

 

A fentieken túlmenően, illetve ahhoz kapcsolódóan a Heves Megyei Önkormányzat 2019-ben 

az Irányító Hatóság felé az alábbi TOP konstrukciókhoz kapcsolódó, Heves megyére 

vonatkozó Területspecifikus Mellékleteket érintő módosítási igényeket kérelmezte: 

 A Heves Megyei Önkormányzat 2019. május 6-án a TOP-3.1.1-15 kódszámú 

felhíváshoz kapcsolódóan a Heves megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 5.2 

pontjában rögzített, projekt elszámolható maximális összköltségének esetében az 

igényelhető vissza nem téríthető támogatás maximális összegét, illetve a projekt 

maximális összköltségét 1.300 millió Ft-ról 1.400 millió Ft-ra történő megemelését 

kérelmezte, ugyanis a TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 számú, Tarna-menti kerékpárút 

kialakítása megnevezésű projekt kapcsán a projektgazda újbóli közbeszerzési eljárást 

folytatott le (az első eredménytelenül zárult), mellyel kapcsolatban olyan döntés 

született, ami meghaladta a TSM-ben meghatározott összeget. Az Irányító Hatóság 

2019. május 10-én kelt levelében támogatta a Heves Megyei Önkormányzat kérését. 

 A Heves Megyei Önkormányzat a TOP-5.1.1-16 felhíváshoz kapcsolódóan a Heves 

megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában rögzített, a projekt 

elszámolható maximális összköltségét 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra, az 5.3 

pontjának a) bekezdésében rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás 

összegének maximum értékét 800 millió Ft-ról 1.550 millió Ft-ra történő módosítását 

kérelmezte. Ez a „Heves Megyei Foglakoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás 



 

fellendítésére” című TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú projekt 

költségnövekmény igényének elbírálásához szükséges adminisztratív feltétel volt. Az 

Irányító Hatóság 2019. május 15-én kelt levelében jóváhagyta a Heves Megyei 

Önkormányzat kérését. 

 A Heves Megyei Önkormányzat a fejlesztési igények felmérését követően, 2019. 

május 27-én a TOP-1.4.1-19 Felhíváshoz kapcsolódó, Heves megyére vonatkozó 

Területspecifikus Melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre álló forrás tekintetében 

rögzített 145 millió Ft-ról 2.000 millió Ft-ra történő módosítását kérelmezte. Mivel az 

Irányító Hatóság a 2018-ban hazai forrásból meghirdetett, bölcsődei fejlesztési 

program felhívására beérkezett projektállomány TOP keretében történő 

támogathatóságáról döntött, így a 2019. június 4-én kelt levelében a Heves Megyei 

Önkormányzat módosítási kérelmén túl további 481 millió Ft-tal növelte a 

rendelkezésre álló keretösszeget.  

 A Heves Megyei Önkormányzat - tekintettel a május 27-e után beérkező fejlesztési 

igényekre - 2019. június 7-én a TOP-1.4.1-19 Felhíváshoz kapcsolódóan, a Heves 

megyére vonatkozó Területspecifikus Melléklet 1.2 pontjában a rendelkezésre álló 

forrás tekintetében rögzített összeg további, +1.500 millió Ft-os megemelését 

kérelmezte. A kérelmezett forrásemelés az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra 

került, az engedélyezett keretösszeg 4.126 millió Ft-ban került meghatározásra.  

 A Heves Megyei Önkormányzat kezdeményezésére olyan turisztikai projektek 

kezdtek formálódni, melyek több önkormányzatot összefogva hálózatba szerveznék a 

települések turisztikai attrakcióit. Mindezek előkészítése a vártnál nagyobb 

időszükségletet igényelt, ezért a Heves Megyei Önkormányzat 2019. szeptember 13-

án a TOP-1.2.1-16-HE1 számú konstrukcióra vonatkozó Területspecifikus 

Mellékletben szereplő beadási határidő 2019. november 15-re történő módosítását 

kérelmezte. Az Irányító Hatóság 2019. szeptember 18-án kelt levelében jóváhagyta a 

Heves Megyei Önkormányzat kérését. 

 A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága 2019. szeptember 27-én meghozta a támogató döntését a TOP-3.2.1-15. 

számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 

benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Mátra Művelődési 

Központ energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 34 400 000 Ft összegű 

(64 022 428 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igénnyel kapcsolatban. 

Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján a költségnövekmény támogatása esetén a 

Területspecifikus Mellékletben szereplő korlátok felülvizsgálata és megemelésének 

kérelmezése volt szükséges. Mindezekre tekintettel a Heves Megyei Önkormányzat 

kérelmezte a TOP-3.2.1-15 Felhíváshoz kapcsolódó Heves megyére vonatkozó 

Területspecifikus Melléklet 5.2 pontjában a projekt elszámolható maximális 

összköltségét 230 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra, az 5.3 pontjának a) bekezdésében 

rögzített igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximum értékét 

230 millió Ft-ról 300 millió Ft-ra történő módosítását. Az Irányító Hatóság 2019. 

október 3-án kelt levelében jóváhagyta a Heves Megyei Önkormányzat kérését. 

 A Magyar Falu Programhoz illeszkedően, az egyablakos pályáztatás elvének 

figyelembevételével a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” konstrukció keretében megjelenő forrástöbbletnek köszönhetően Heves 

megyében is lehetőség nyílt pályázatok benyújtására. A beadási határidő leteltével az 

internetes felületen elérhető összegző adatok szerint a meghirdetett keretösszeg 

várhatóan nem kerül felhasználásra. A Heves Megyei Önkormányzat adatgyűjtése 

alapján egyes települési önkormányzatok csapadékvíz elvezető rendszerek 



 

fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek előkészítésén dolgoznak jelenleg is. 

Mindezekre tekintettel a Heves Megyei Önkormányzat 2019. szeptember 12-én kelt 

levelében a fent jelzett konstrukciót érintően – leghamarabb 2020. január 15-i beadási 

határidővel – újabb beadási szakasz engedélyezését kérte. 

 

Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes Bizottság munkája 

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 Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő 

Ideiglenes Bizottság a TOP költségnövekménnyel érintett projektek vonatkozásában 

jelentkező igényekkel kapcsolatban a következő határozatokat hozta: 

19/2018. (IX.28.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-3.2.1-2015. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00020 azonosítószámú „Ostoros 

Önkormányzat épület-energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán az 5 981 641 Ft 

összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

20/2018. (IX.28.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete  2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-1.4.1-2015. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 

felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00019 azonosítószámú „A Pétervásárai 

Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei szolgáltatási egység létrehozásával egybekötött 

infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán a 7 427 575 Ft összegű költségnövekmény 

igényt támogatja. 

21/2018. (IX.28.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 



 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete  2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-2.1.3-2015. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-

fejlesztések” című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-15-HE1-2016-00009 azonosítószámú 

„Szalajka-patak rekonstrukciója” című projekt kapcsán a 19 019 559 Ft összegű 

költségnövekmény igényt támogatja. 

3/2019. (II.19.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett  

 TOP-2.1.2-2015. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-

2.1.2-15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „Pétervására Déli városrész 

zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója” című projekt kapcsán a 7 019 011Ft 

összegű,  

 a TOP-2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00005 azonosítószámú 

„Mátraderecske község belterületi vízrendezés I. ütem” című projekt kapcsán a 46 888 

961Ft összegű,  

 a TOP-1.4.1-2015. számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00023 azonosítószámú „A gyöngyössolymosi 

napköziotthonos óvoda infrastrukturális, minőségi fejlesztése” című projekt kapcsán a 

13 363 209 Ft összegű, a TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00015 azonosítószámú „Bokréta 

Egységes Óvoda - bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység 

létrehozásával” című projekt kapcsán az 1 883 846 Ft összegű, 

 a TOP-1.1.3-2015. számú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-

1.1.3-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi piac kialakítása Bodonyban” című 

projekt kapcsán a 2 637 983 Ft összegű, 

 TOP-3.2.1-2015. számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00002 azonosítószámú „Az 

önkormányzati hivatal és a Mini Manó Óvoda épületének energetikai korszerűsítése 

Bekölce községben” című projekt kapcsán a 11 386 723 Ft  összegű (7 547 624 Ft 

többlettámogatási igényű), a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00007 azonosítószámú „A 

domoszlói Egészségház épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 

1 692 229 Ft összegű, a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00011 azonosítószámú „A 

Tarnavölgye Általános Iskola Kápolnai Tagiskola épületének energetikai 

korszerűsítése” című projekt kapcsán a 21 257 950 Ft összegű, TOP-3.2.1-15-HE1-

2016-00012 azonosítószámú „A siroki Kölyökvár Óvoda energetikai korszerűsítése” 

című projekt kapcsán a 7 460 487 Ft összegű költségnövekmény igényeket támogatja. 



 

6/2019. (IV.5.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett  

 a TOP-2.1.2-2015. számú „Zöld város kialakítása” című felhívásra benyújtott TOP-

2.1.2-15-HE1-2016-00005 azonosítószámú „Bélapátfalva város zöldterületi 

rendszerének rehabilitációja, új közösségi zöld területek kialakítása” című projekt 

kapcsán a 11 209 395 Ft összegű (11 209 395 Ft többlettámogatási igényű), 

 a TOP-2.1.3-2016. számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00009 azonosítószámú 

„Patakmeder-rendezés Egerbocson” című projekt kapcsán a 19 487 130 Ft összegű 

költségnövekmény igényeket támogatja. 

9/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-1.2.1-2015. számú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009 

azonosítószámú „Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése” című 47 846 606 Ft  

összegű (38 800 000 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

10/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című felhívásra 

benyújtott TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00014 azonosítószámú „Új bölcsődei szolgáltatás 

létrehozása mellett a Margaréta óvoda felújítása Domoszló községben” című 29 725 218 Ft  

összegű (22 262 155 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt támogatja. 

11/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 



 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00008 azonosítószámú „Pongor-patak 

rekonstrukciója” című 4 086 527 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-3.1.1-15 számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011 azonosítószámú „Tarna-menti 

kerékpárút kialakítása” című 226 846 369 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

13/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00004 azonosítószámú „A Kápolnai Közös 

Önkormányzati Hivatal Tófalui Kirendeltség épületének energetikai korszerűsítése” című 

6 097 948 Ft  összegű (5 109 399 Ft többlettámogatási igényű) költségnövekmény igényt 

támogatja. 

14/2019. (VI.07.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

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

című felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00006 azonosítószámú „Háziorvosi 

szolgálati lakásnak, háziorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület 

infrastrukturális felújítása Balaton községben” című 4 743 547 Ft  összegű költségnövekmény 

igényt támogatja. 

17/2019. (VII.24.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 



 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfelesítés„ című felhívásra benyújtott TOP-

1.1.3-15-HE1-2016-00003 azonosítószámú „Helyi piac fejlesztése Kálban” című projekt 

kapcsán a 8 556 660 Ft  összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

 18/2019. (VII.24.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-1.1.3-15 számú „Helyi gazdaságfelesítés„ című felhívásra benyújtott TOP-

1.1.3-15-HE1-2016-00011 azonosítószámú „Helyi gazdaság komplex fejlesztése Balatonban” 

című projekt kapcsán a 27 122 779 Ft  összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

19/2019. (VII.24.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

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

turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtott TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00003 

azonosítószámú „Fesztivál helyszín kialakítása Szarvaskő Község Állomáskert területén” 

című projekt kapcsán a 7 045 204 Ft összegű költségnövekmény igényt támogatja. 

20/2019. (VII.24.) határozat 

A Heves Megyei Közgyűlés Megyei Döntés-előkészítő és Pályázatértékelő Ideiglenes 

Bizottsága a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/A. § (4) 

bekezdése, a Mötv. 59. § (3) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló Heves Megyei Közgyűlés 12/2014. (XII.15.) önkormányzati 

rendelete 2. melléklet II. fejezetének 4.1.1 pontja alapján átruházott hatáskörben eljárva a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program területi kiválasztási rendszerben 

meghirdetett TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 

felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00024 azonosítószámú „A markazi többcélú 

közoktatási intézmény épületének energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán a 17 398 

510 Ft összegű többlettámogatási igényt támogatja. 

 



 

A tájékoztatót a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága a 2019. december 3-i 

ülésén tudomásul vette. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni 

szíveskedjék. 

 

Eger, 2019. december 5. 

 

 

dr. Juhász Attila Simon  
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Dr. Barta Viktor 


