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Bevezető
Az ITP alapadatai:
a) az ITP megnevezése
Fejér megye Integrált Területi Programja
b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:
Fejér megye
c) az ITP teljes 7 éves forráskerete
32,10 milliárd Ft
A térségi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a
területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések
megvalósítására. A megyék számára az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján
rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói
és programjai alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza
ugyanakkor meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét.
A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan
dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló
TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését
támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az
Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP).
Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően
tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend
(továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszert (továbbiakban TKKR), amely megalapozza és így lehetővé teszi a
megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi
kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik.
A TOP hét prioritástengelye közül az első öt prioritástengely forrásainak felhasználására
egyedül a megyéknek van lehetősége. A 6. prioritás a fenntartható városfejlesztés
jegyében a megyei jogú városokat segíti, míg a 7. prioritás a CLLD források
felhasználásáról egy speciális eszköz által gondoskodik.
A Fejér megyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült
megyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett
elsődleges szempont a TOP-ban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az
ITP fentiekhez való kapcsolódását a 2. fejezet mutatja be részletesen.
A Fejér megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó Helyzetfeltáró és értékelő
dokumentumok a 129/2012. (XI.29.) önkormányzati határozattal lettek elfogadva. A Fejér
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Megyei Közgyűlés a 2014. április 24-i ülésén a 43/2014.(IV.24.) határozatával elfogadta
a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepciót. A megyei területfejlesztési program, annak
részeként a stratégiai program és az operatív program 2014. augusztus 22-én került
elfogadásra a 68/2014. (VIII.22.) közgyűlési határozattal. A területfejlesztési
koncepcióhoz és a programhoz egyaránt elkészült a környezeti értékelés.
A megyei területfejlesztési dokumentumok készítése, illetve megalapozása során a Fejér
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 88/2013. (XII.20.) sz. ök. határozattal létrehozta a
Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testületet (FMTT). Az FMTT alakuló ülésén
létrehozta szakágazati (Infrastruktúra, Gazdaságfejlesztési, Agrár- és vidékfejlesztési,
Humán), illetve járási munkacsoportjait. Az így felállt megyei tervezési rendszer
működtetésével széles körű szakmai partnerségre épült azoknak a megyei
területfejlesztési dokumentumok kidolgozása, amelyeken az ITP is alapul.
Az ITP elkészítése a Fejér Megyei Önkormányzat feladata, melyhez a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség is szakmai segítséget nyújtott.
Az ITP eddigi változatait jóváhagyó közgyűlési határozatok:







Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 111/2015. (V.7.)
határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 123/2015. (VI.25.)
határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 149/2015. (IX.24.)
határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 107/2016. (IV.28.)
határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 147/2016. (IX.29.)
határozata
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 161/2016. (XII.22.)
határozata

önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati

A Kormány döntését követően (1562/2015. (VIII.13.) Korm. határozat) megkezdődött a
megyei felkészülés a végrehajtásra, igazodva az 1580/2015. (IX.4.) Korm. határozatban
foglaltakhoz.
Ennek keretében:
- megtörtént a felhívás tervezetek véleményezése;
- folytatódott a fejlesztési igények pontosítása, a projektgenerálás;
- az 1811/2015. (XI.10.) számú, a TOP 2015. évi éves fejlesztési keretét (ÉFK)
megállapító Korm. határozathoz igazodva kerültek véglegesítésre a támogatási
felhívások megyei területspecifikus mellékletei (TSM), így a TKKR szakmai értékelési
szempontjai, a meghirdetésre kerülő források nagysága és a támogatható
projektméret;
- 2015 decemberétől folyamatosan jelentek meg a TOP támogatási felhívásai.
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A további tervezési teendőket az 1018/2016. (I.22.) Kormányhatározat határozta meg és
ez a megyei ITP módosításához vezetett.
Ezen belül:
A TOP ÉFK-t megállapító 1005/2016. (I.18.) Kormányhatározat, illetve az azt
módosító 1143/2016. (II.21.) Kormányhatározat szerint 2016. március 11-én került
megküldésre az Irányító Hatósághoz egyes pályázati felhívások Fejér megyei
keretének emelésére vonatkozó javaslat.
Az IH felé 2016. április 29-én került elküldésre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
57.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a tervdokumentum módosításának igénye.
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 107/2016. (IV.28.) és 147/2016.
(IX.29.) önkormányzati határozata alapján benyújtott módosított ITP változat (4.0)
elfogadásáról a Kormány 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával döntött.
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes KözépMagyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség
vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
többletkötelezettség vállalási lehetőséget biztosított a Fejér Megyei Önkormányzat
számára. Ennek igénybe vétele érdekében a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
161/2016. (XII.22.) önkormányzati határozatával döntött Fejér megye Integrált Területi
Programja 5.0 változatának elfogadásáról.
A CO34 „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” c. eredményességmérési
indikátor Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szintű célértékének
csökkentése miatt szükségessé vált módosítások átvezetését tartalmazta az ITP 6.0
változata, amelyet Fejér Megye Közgyűlése 79/2018. (IV.26.) önkormányzati
határozatával fogadott el.
Egy TOP-1.1 intézkedés keretében támogatatást nyert kérelem visszaadása és a
felszabaduló forráskeret TOP-1.2 intézkedésre való átcsoportosítása miatt került sor az
ITP 7.0 változat elkészítésére, amelyet Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
145/2018. (XII.13.) önkormányzati határozatával fogadott el.
Jelen 8.0 ITP változat az ITP 7.0 változatának módosítását tartalmazza, amelyre. Erre
azért kerül sor. mert az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködésben,
valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését az adott programokban
meghatározott eredményességmérési célok alapján. Amennyiben egy prioritás nem
teljesítette a rá vonatkozó részcélokat, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a nem
felhasználható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritás részére történő
átcsoportosítására. Ez alapján a részcélokat nem teljesítő Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 2., 3., 4. és 5. prioritások eredményességmérési tartaléka
átcsoportosításra került az azokat teljesítő TOP 1. prioritására, a TOP 4. számú
módosításával, amelyet az Európai Bizottság jóváhagyott. Ezáltal módosultak a
prioritások és intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei, illetve a kapcsolódó
indikátorértékek is felülvizsgálatra kerültek.
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1. A megye által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritériumok
A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette.
Eszerint:
54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a
megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek
támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi
kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.
57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási
szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a
továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős
miniszter részére.
Ebből adódóan a megye feladata egy Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
megalkotása, majd benyújtása az Irányító Hatóság felé.
A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, amelyek a
megyei területfejlesztési programban megfogalmazott célokból levezethetők, azokhoz
illeszkednek. E kritériumok minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési
szempontokká kerülnek átalakításra, amelyek minden felhívásban megjelennek, de
minden esetben az adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva. A megyének
javaslattételi véleményezési joga van a projektfelhívásokat illetően, ahol ezekre a
területspecifikus értékelési szempontokra, azok súlyozására vonatkozóan a megye tehet
javaslatot, az IH iránymutatásai alapján.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP
Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének
kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak,
így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét
képezik és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos,
hogy a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az
értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezetésre
Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő egyaránt figyelembe
veszi. A kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi
szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.
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1. táblázat: Az IH által meghatározott, kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

I.1.

Illeszkedés a TOP céljaihoz

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely
konkrét céljához/céljaihoz való szoros
illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz
való hozzájárulás.

I.2.

Szakmai indokoltság, igény és
kihasználtság

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás
indokoltsága.
Szükséges
a
szakmai
alátámasztás,
indoklás
és/
vagy
igényfelmérés és kihasználtsági terv.

Megalapozottság

A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési
elképzelés
kivitelezhetősége,
megvalósíthatósága
milyen
mértékben
megítélhető
a
rendelkezésre
álló
információk, és a benyújtásra került
dokumentumok alapján. A szempont ennek
megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt
indikátorértékek
teljesítésére
és
a
költségigényekre vonatkozóan.

Kockázatok

A
kiválasztás
kritériuma,
hogy
a
megvalósíthatóság és a működtetés milyen
kockázatokat hordoz.

Projekt komplexitása

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás
mennyire képes hozzájárulni működőképes
rendszerek létrehozásához.

I.6.

Hatás

A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora
földrajzi területen, illetve hogy milyen számú
érintett körben váltja ki a beavatkozás a
hatását.

I.7.

Integrált megközelítés

I.3.

I.4.

I.5.

I.8.

Fenntarthatóság

Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP
más intézkedéseinek projektjeihez való
kapcsolódás, a tervezett fejlesztések
egymáshoz való illeszkedése, szinergikus
hatása.
Kiválasztási
kritérium
a
beavatkozás
eredményeként megvalósuló produktum
társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi
fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság,
az alacsony károsanyag-kibocsátás és
környezetterhelés, a környezettudatosság
(pl.
a
fejlesztésekben
az
energiahatékonysági
szempontok
érvényesítése, megújuló energiaforrások, a
kedvezőbb környezeti hatásokkal járó
megoldások előnyben részesítése). A
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tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a
lehető
legkisebb
mértékben
növelje,
lehetőleg
csökkentse.
A
fejlesztés
pénzügyileg
megalapozott,
a
projekt
megvalósításához
és
működtetéséhez
szükséges
pénzügyi
erőforrások
rendelkezésre állnak, többlet fenntartási
támogatást nem igényelnek.
I.9.

Esélyegyenlőség

A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon
aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen
módon ne legyen kirekesztő egyetlen
társadalmi csoport számára sem.

I.10.

Költséghatékonyság

A beruházás költséghatékony módon, reális
és takarékos költségvetéssel tervezett.

I.11.

Eredményesség

A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a
releváns indikátorteljesítéshez.

A Fejér Megyei Önkormányzat az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján
meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi
saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és
elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.
2. táblázat: A megye által javasolt, saját hatáskörben meghatározott Területi Kiválasztási
Kritériumok
Sorszám

Kritérium megnevezése

Tartalmi magyarázat

Alkalmazás

II.1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz

A kiválasztás kritériuma a megye
területfejlesztési programjához való
hozzájárulás.

IGEN /
NEM

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

A kritérium az önkormányzat
költségvetési
egyensúlyának
fenntartását erősíti.

IGEN /
NEM

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

A kritérium bevezetése az adott
földrajzi területen belüli bárminemű
egyensúlytalanságot
hivatott
kiküszöbölni.

IGEN /
NEM

II.8.

Egyéb, pontosan:
Hozzájárulás a munkához
jutás feltételeinek
javításához

A
kritérium
bevezetésével
szemponttá válik a beavatkozások
hozzájárulása
a
munkaerő
minőségének és mobilitásának
javításához.

IGEN /
NEM

II.9.

Egyéb, pontosan:
Hozzájárulás a fejlesztések
térségi hatásának
erősítéséhez

A
kritérium
bevezetésével
szemponttá válik a térségileg minél
inkább beágyazott fejlesztések
megvalósítása.

IGEN /
NEM
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3. táblázat: A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám

Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat
A megye területfejlesztési programjához való
illeszkedés biztosítja átfogóan a széles körű
konszenzuson alapuló megyei fejlesztési célok
következetes megvalósítását.

II.1.

Illeszkedés a megyei
területfejlesztési programhoz

A széles körű konszenzuson alapuló megyei
területfejlesztési programcélokhoz leginkább
hozzájáruló fejlesztések támogatásához fontos
annak vizsgálata, hogy az egyes pályázatok
mennyire illeszkednek ezekhez.
A megyei területfejlesztési program indikátor
célértékeket nem tartalmaz, ezért a kritérium az
indikátorokhoz való hozzájárulást nem kívánja
vizsgálni.
illeszkedő megyei program cél(ok):
A megyei területfejlesztési program valamennyi
célja.
A Fejér megyei Területfejlesztési Programban,
valamint az Integrált Területi Programban
meghatározott célok illeszkednek az OFTK-ban
megnevezett 5 nemzeti prioritáshoz, illetve az
azokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
tématerületekhez.
Alaphelyzet: A települési önkormányzatok
adósságkonszolidációját
követően
fontos
önkormányzati feladattá vált a megteremtett
pénzügyi
stabilitás
fenntartása.
Ez
a
fejlesztések terén azt jelenti, hogy elsősorban a
pénzügyi stabilitás fenntartásához közvetlenül
hozzájáruló projektek támogatása indokolt.

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

Fejér
megye
területfejlesztési
dokumentumaiban kiemelt helyen, az alapvető
fejlesztési
elvek
között
szerepel
a
fenntarthatóság. Az erőforrásokkal, köztük a
pénzügyi
forrásokkal
való
hatékony
gazdálkodás szempontja a Területfejlesztési
Koncepció „C” átfogó céljának 2. stratégiai
céljánál is hangsúlyos szerepet kap (pl.
fenntartási költségek csökkentése).
A fentiekből következően olyan projektek
megvalósítása, illetve támogatása indokolt,
melyek
közvetlenül
hozzájárulnak
az
önkormányzatok
pénzügyi
egyensúlyának
fenntartásához, a működési jellegű kiadások
csökkentéséhez
(pl.
önkormányzati
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intézmények energetikai fejlesztései), illetve a
bevételek növeléséhez (pl. helyi adóbevételek
növelése üzleti infrastruktúra fejlesztésével).
Ezáltal
közvetve
lehetővé
teszik
a
gazdaságfejlesztés erősítését is, hiszen a
településeknek több szabad forrásuk marad
további fejlesztések megvalósításához.
illeszkedő megyei program cél(ok):
3. Horizontális elv: Fenntarthatóság
VII. Versenyképes gazdaság feltételeinek
megteremtése
Alaphelyzet: Fejér megyén belül jelentősek a
területi különbségek. Fejér megye déli,
elmaradott térsége az Észak-Tolna és
Északkelet-Somogy határos területeivel együtt
az ország egyik egységes belső perifériája, ahol
gyenge a centrumok foglalkoztatási funkciója,
kedvezőtlen a gazdasági szerkezet, valamint a
belső kapcsolatok erőtlenek. A megye déli
területei
már
a
XX.
század
során
központnélküliek voltak, ami napjainkig kihat a
terület fejlettségére. A Sárbogárdi és Enyingi
járások társadalmi-gazdasági elmaradottsága
többek között a terület hagyományosan
mezőgazdasági szerepével függ össze, és az
agrárgazdaság
és
–foglalkoztatás
nemzetgazdasági súlyának, jövedelemtermelő
képességének folyamatos csökkenése miatt
évtizedek óta elvándorlás jellemzi.
II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

Cél:
Hozzájárulás
a
vidékgazdaság
versenyképességének
erősítéséhez,
a
társadalmi felzárkóztatással összhangban.
A területi különbségek csökkentése kiemelt cél,
amely
a
megye
területfejlesztési
dokumentumaiban is hangsúlyosan jelenik meg.
A megyei Területfejlesztési Koncepció „C”
átfogó céljának egyik kiemelt stratégiai
célkitűzése a periférikus és vidéki térségek,
azaz alapvetően a megye déli részének
felzárkóztatása. Ez történhet többek között a jó
agrárpotenciállal
rendelkező
térség
adottságokra és belső erőforrásokra épülő helyi
gazdaságának fejlesztésével, vidékfejlesztési
szerepének erősítésével (pl. speciális helyi
termékek termesztése, a háztáji gazdaságok
fejlesztése, a helyi feldolgozó kapacitások
bővítése), speciális képzési területek és
innovatív foglalkoztatási formák bevezetésével.
Az Enyingi és Sárbogárdi járásokat a
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kedvezményezett járások besorolásáról szóló
290/2014. kormányrendelet is nevesíti, 13
település
pedig
a
240/2006.
(XI.30.)
Kormányrendelet
szerint
a
társadalmi,
gazdasági,
infrastrukturális
szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések közé tartozik, ezért a belső
területi kiegyenlítéshez való hozzájárulás
megjelenítése különösen indokolt a kiválasztási
kritériumok között is. A területi egyenlőtlenségek
másik dimenziója a város-vidék, ill. városok és
falvak relációjában figyelhető meg. Ezek
oldásához járulhatnak hozzá a térségi
együttműködések, a térségileg összehangolt
fejlesztések, valamint a kisvárosok térszervező
erejének erősítése.
A kritérium alkalmazása hozzájárul a területi
kiegyenlítődéshez, akár az elmaradott területek
közvetlen fejlesztésével, akár a fejlettebb
térségek
gazdasági
szerepkörének
erősítésével, amely közvetve a kedvezőtlenebb
helyzetű térségekre is pozitívan hat.
Illeszkedő megyei program cél(ok):
II. Vállalkozó-innovatív társadalom ösztönzése
III. Befektetés az emberekbe
VI. Versenyképes vállalatok támogatása
VII. Versenyképes gazdaság feltételeinek
megteremtése
VIII.
Periférikus
és
vidéki
térségek
felzárkóztatása
A
kritérium
illeszkedik
az
OFTK-ban
megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az
azokhoz tartozó fejlesztési tématerületekhez.
(Így pl. az OFTK-ban nevesített fejlesztési
tématerületek közül megemlíthető a területi
integráció, területfejlesztés; befogadó és
gyarapodó társadalom; vidéki térségek, vidéki
gazdaság és közösségek.)

II.8.

Hozzájárulás a munkához
jutás feltételeinek javításához

Alaphelyzet: Fejér megye foglalkoztatási rátája
az országos átlagnál magasabb, ezért elérhető
célként fogalmazódik meg, hogy 2020-ra
foglalkoztatottsága legalább tartsa meg ezt a
pozíciót. Fejér megyében ugyanakkor kiterjedt
hátrányos helyzetű periférikus térségek, belső
perifériák találhatók, amelyek társadalmi,
foglalkoztatottsági, gazdasági, infrastrukturális
szempontból a megyei átlaghoz képest is
jelentős elmaradást mutatnak.
Cél: Munkaerő minőségének és mobilitásának
javítása, foglalkoztatás bővítése
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A
kritérium
vizsgálja
a
fejlesztések
foglalkoztatásra gyakorolt hatását is, de azt
tágabban értelmezve, a hangsúly a munkához
jutás minél több feltételének javításán van. A
foglalkoztatás növelése érdekében a munkaerőpiaci lehetőségeket szélesíteni kell, hogy az
eddig
alulfoglalkoztatott,
inaktív,
illetve
munkanélküli csoportok esélyei bővüljenek.
Ugyanezt a célt szolgálja a szociális
szövetkezetek
létrehozása
a
leszakadó
térségekben, valamint a képzési rendszer
piachoz igazítása is. Különösen az elmaradott,
rossz megközelíthetőségű térségekben az
atipikus foglalkoztatási formák (távmunka)
népszerűsítésével, elterjesztésével szélesíthető
a foglalkoztatottak köre, és javítható a népesség
eltartó képesség. A roma népesség aránya a
megyében nem mondható magasnak, azonban
azokon a településeken, ahol ez jellemző, a
felzárkóztatás érdekében megkerülhetetlen a
kérdés komplex kezelése. A leszakadó
térségekben, településeken a társadalmi
felzárkóztatás érdekében speciális képzési
területekre és innovatív foglalkoztatási formák
bevezetésére van szükség. Kiemelten fontos
szerepet játszanak a megyei és térségi
gazdasági és foglalkoztatási paktumok, mint
munkaerő-piaci fejlesztő eszközök. Lényeges
az induló, vagy a már működő vállalkozások
számára a gazdasági és vállalkozási ismeretek
(pl. családi vállalkozások) elsajátítása, valamint
azok folyamatos figyelemmel kísérése. További
lehetőségek rejlenek az álláskeresési technikák
oktatásában, valamint a pályaválasztási
tanácsadás kiterjesztésében.
A településközi kapcsolatok fejlesztése a napi
munkába járás feltételeinek javításán túl
hozzájárul
a
térségi
együttműködések
megkönnyítéséhez, valamint a kerékpárutak
kialakítása a turisztikai forgalom lehetőségeit is
bővíti. A mellékúthálózat kiépítettsége Fejér
megyében mennyiségi szempontból átlagosan
jónak mondható, azonban egyes területeken a
hiányzó
útkapcsolatok
megépítése
a
települések
együttműködése
és
a
településrészek
megközelíthetősége
miatt
mégis indokolt.
A munkába állást támogató intézmény-hálózat
fejlesztése (bölcsőde, családi napközi, óvoda,
általános iskola) a megye számos településén
indokolt. E területeken az önkormányzatok
mellett az egyházaknak, alapítványoknak és a
vállalkozásoknak is szerep juthat.
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A testileg és mentálisan egészséges társadalom
érdekében meg kell teremteni az egészséges
élet alappilléreinek biztonságát. A családok
segítésére szintén preventív, szülő- és
családsegítő szolgálat kialakítása szükséges.
Az
aktív
korúak
munkaképességének
fenntartásához elengedhetetlen az oktatási,
szociális, egészségügyi alapszolgáltatásokhoz
való egyenlő hozzáférés biztosítása, valamint a
megelőzés.
A foglalkoztatás bővítéséhez hozzájárulnak a
turisztikai fejlesztések, illetve a közintézmények
fejlesztései is.
Illeszkedő megyei program cél(ok):
1.
Horizontális
elv:
Város-vidék
együttműködésének erősítése
II. Vállalkozó-innovatív társadalom ösztönzése
III. Befektetés az emberekbe
VI. Versenyképes vállalatok támogatása
VII. Versenyképes gazdaság feltételeinek
megteremtése
VIII.
Periférikus
és
vidéki
térségek
felzárkóztatása
A kritérium illeszkedik az OFTK második
nemzeti prioritásához (Fordulat a teljes
foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé).
Alaphelyzet: A TOP beavatkozási logikájának
lényege,
hogy
az
ágazati
operatív
programokban
elérhető
horizontális
támogatásokhoz
képest
térségés
programalapú, a különféle fejlesztési elemeket
egymással összekapcsoló, egymásra építő
fejlesztéseket valósítson meg. A kiválasztási
kritérium az ennek megfelelést vizsgálja.

II.9.

Hozzájárulás a fejlesztések
térségi hatásának
erősítéséhez

Cél: Hozzájárulás a minél nagyobb térségi
beágyazódással
rendelkező
fejlesztések
megvalósításához
A Partnerségi Megállapodásnak megfelelően a
TOP a térségi adottságokra szabottan
támogatja a helyi gazdasági rendszerek és a
helyi foglalkoztatási képesség helyreállítását.
A Partnerségi Megállapodás a fentiekkel
összefüggésben rögzített három alapelve közül
az egyik a „fejlesztések térségi integrációja,
miszerint a TOP fejlesztései területileg
összehangolva valósulnak meg”.
A kiválasztás kritériuma, hogy az adott fejlesztés
rendelkezik-e összetett, multiplikatív hatást
eredményező
projekt
kapcsolatokkal
a
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térségben,
kapcsolódik-e
térségi/ágazati
programokhoz, komplex fejlesztésekhez?
Illeszkedő megyei program cél(ok):
2. Horizontális elv: A fejlesztési programok
hatékonyságának növelése
3. Horizontális elv: Fenntarthatóság
Valamennyi stratégiai cél
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2. Az ITP célrendszere és integráltsága
Fejér megye Területfejlesztési programja 3 átfogó, valamint ezekhez kapcsolódva
összesen 8 stratégiai célt határozott meg. Utóbbiak közül az ITP megvalósítása – amint
az a megye által választott Területi Kiválasztási Kritériumok releváns pontjaiban is
bemutatásra került – elsősorban az alábbi 5-höz járul hozzá.
M1. cél: Vállalkozó – innovatív társadalom ösztönzése
M2. cél: Befektetés az emberekbe
M3. cél: Versenyképes gazdaság feltételeinek megteremtése
M4. cél: Periférikus és vidéki térségek felzárkóztatása
M5. cél: Természeti és kulturális értékek megőrzése, bemutatása, lakókörnyezet
javítása
A megyei területfejlesztési program fenti 5 stratégiai céljából kiindulva, illeszkedve a TOP
beruházási prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Fejér megye Integrált Területi
Programja 6 célkitűzést határoz meg. A célkitűzések, illetve a korábban bemutatott területi
kiválasztási kritériumok is a TOP gazdaságfejlesztési szempontjainak maximális
figyelembe vételével kerültek megfogalmazásra.

A Fejér megyei ITP célkitűzései
ITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés
ITP-2. A települések élhetőségének és népességmegtartó-képességének erősítése,
a települési környezet fenntartható megújítása
ITP-3. Az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások
használatának elősegítése
ITP-4. A helyi közszolgáltatások fejlesztése a térségi gazdaság és a
népességmegtartó-képesség megerősítése érdekében
ITP-5. A helyi társadalmi kohézió erősítése a leszakadó térségek megújítása és
közösségi programok révén
ITP-6. Térségi foglalkoztatás-ösztönző programok megvalósítása
Az ITP-1. cél komplex módon támogatja a helyi és térségi gazdaság erősítését, melynek
keretében kiemelt cél az önkormányzati tulajdonú gazdasági infrastruktúra fejlesztése és
elérhetőségének javítása, valamint a megyében található természeti és kulturális örökség
bemutathatóságának megteremtése és turisztikai hasznosítása. Az ITP-1. cél ily módon
az M3, M4 és M5 stratégiai célok integrált megvalósulásához járul hozzá.
Az ITP-2. cél megvalósításával erősödik a megye településeinek népességmegtartóképessége, illetve a települési környezet fenntartható megújítása által jelentősen javul az
ott élők életminősége. A helyi és térségi gazdaság megerősítését célzó ITP-1. célhoz
kapcsolódva az ITP-2. cél tehát a vonzó gazdasági infrastruktúra mellett vonzó, élhető
települések megteremtését támogatja, így átfogóan, egymás hatását erősítve járulnak
hozzá Fejér megye kedvező nagytérségi pozíciójának megtartásához, további
javításához. Az ITP-2. megvalósítása az előzőek alapján elsősorban az M4 és M5
stratégiai célokhoz kapcsolódik.
Fejér megye kiemelt célja az energiahatékonyság növelése, a fenntarthatóság
biztosítása, mely a területfejlesztési program horizontális elvei között is megjelenik,
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emellett az M3 és M4 stratégiai céloknak is fontos eleme. Az önkormányzati intézmények,
létesítmények energiahatékonyságot növelő, a megújuló energiaforrások használatát
elősegítő fejlesztései az önkormányzatok költségvetésének kiegyensúlyozásához is
hozzájárulnak, mely szempont az ITP-ben rögzített területi kiválasztási kritériumok között
is szerepel. Az ITP-3. cél közvetve a 2. és 4. célokhoz is kapcsolódik, elősegítve a
települési környezet fenntartható megújítását a helyi erőforrások hatékony felhasználása
révén, illetve hozzájárulva az energiahatékonyság növeléséhez az önkormányzati
közszolgáltatásokat nyújtó intézményekben is.
A helyi gazdasági infrastruktúra és a vonzó, élhető települések megteremtéséhez
kapcsolódó nélkülözhetetlen elem az önkormányzati közszolgáltatások minőségi
fejlesztése, melyet az ITP-4. cél támogat. A kisgyermekek elhelyezését biztosító
intézmények fejlesztése szorosan kapcsolódik a térségi gazdaságot erősítő
háttérinfrastruktúra biztosításához, az egészségügyi és szociális alapellátás minőségi
fejlesztése pedig az M2 stratégiai célnak is fontos eleme.
Fejér megye Integrált Területi Programja a települések vonzóvá tétele mellett a leszakadó
településrészek megújítására, valamint a hátrányos helyzetű csoportokat támogató
programok megvalósítására is hangsúlyt fektet. Az ITP-5. cél így a leromlott, szegregált
városi területek megújítása mellett a hátrányos helyzetű, alacsonyan képzett, vagy
tartósan munkanélküli csoportok támogatását célzó programok megvalósítását is
szolgálja, így a településkép javításán túl a helyi társadalmi kohézió erősítéséhez is
hozzájárul. A célkitűzés ily módon a megyei területfejlesztési program M4 és M5 stratégiai
céljából vezethető le.
A helyi és térségi gazdaság erősítésének feltétele a munkavállalói készségek fejlesztése,
ezen belül is elsősorban a hátrányos helyzetű, munkanélküli rétegek képzése, és
foglalkoztatásuk elősegítése. Az ITP-6. cél ezért a térségi foglalkoztatás-ösztönző
programok megvalósítását támogatja, a megyei foglalkoztatottsági szint növelésén túl így
az M1 stratégiai célhoz is közvetlenül hozzájárul.
Az ITP-célok fentiekben bemutatott integráltságát, kapcsolódási pontjait, illetve a
célkitűzések közötti szinergikus hatásokat az alábbi ábra foglalja össze.
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1. ábra: Az ITP célkitűzéseinek integráltsága

Fejér megye Integrált Területi Programjában a területi aspektus a célok és a területi
kiválasztási elvek mellett elsősorban a forrásfelhasználási módok kapcsán jelenik meg,
hiszen az ITP egyes intézkedések kapcsán egy minimum arányt határoz meg, melyet a
megye valamely kiemelt célterületének fejlesztésére szükséges fordítani. Ilyen cél a
megye kevésbé fejlett déli térségének felzárkóztatása, mely ráadásul egy
megyehatárokon átnyúló összefüggő belső periféria része, kiemelt fejlesztése ezáltal
szinergikus hatást biztosít az érintett szomszédos megyék, Somogy és Tolna kapcsolódó
fejlesztéseihez.
Az ITP célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program
releváns stratégiai céljai és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés
között.
A TOP egyedi célkitűzései
1.A – A vállalkozások munkahelyteremtő képességének ösztönzése, a helyi
gazdaság működését segítő helyi-térségi feltételek biztosításával
1.B – A turizmus területi adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a
foglalkoztatás elősegítése érdekében
1.C – A munkahelyek elérhetőségének javítása, a munkavállalók mobilitásának
segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével
1.D – Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási
szolgáltatások fejlesztése által
2.A – Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása
településfejlesztési beavatkozásokkal
3.A – Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
3.B – A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló
energiaforrások részarányának növelése
4.A – Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének
fejlesztése
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4.B/5.B – A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező
hátrányos helyzetű személyek számának növelése
5.A – A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági
szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
5.C – Helyi szintű társadalmi párbeszéd és helyi identitás erősödése
Az ITP-1. cél a helyi és térségi gazdaságfejlesztés révén komplexen járul hozzá az 1.A,
1.B és 1.C célkitűzések megvalósulásához.
Az ITP-2. cél a települések élhetőségének javítása, a népességmegtartó-képesség
növelése és a településkép fenntartható megújítása révén a TOP több prioritásához is
kapcsolódik, és a 2.A és 3.A egyedi célkitűzésekhez közvetlenül is hozzájárul.
Az ITP-3. cél szintén több egyedi célkitűzés integrált módon való megvalósulását segíti
elő, hiszen az energiahatékonyság növelése révén az 1.D, 3.B és 4.A célokhoz is
közvetlenül kapcsolódik.
A helyi közszolgáltatások minőségi fejlesztését elősegítő ITP-4. cél közvetlenül két egyedi
célkitűzéshez kapcsolódik, az 1.D és 4.A célok megvalósulásához járul hozzá.
Az ITP-5. cél a leszakadó térségek, településrészek megújítása és a hátrányos helyzetű
csoportok támogatását szolgáló programok megvalósítása révén a TOP 4.B, 5.B és 5.C
egyedi célkitűzéseihez kapcsolódik.
A térségi foglalkoztatás-ösztönző programokat támogató ITP-6. cél közvetlenül
kapcsolódik a TOP 5.A egyedi célkitűzéséhez, hozzájárulva a foglalkoztatottsági szint
javításához és a foglalkoztatottak számának növeléséhez.
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2. ábra: Az ITP-célok kapcsolódása a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz és a
TOP egyedi célkitűzéseihez

3. ábra: Az ITP-célok illeszkedése a megyei területfejlesztési program releváns
stratégiai céljaihoz és a TOP egyedi célkitűzéseihez

A TOP egyedi célkitűzései

Fejér megyei
ITP céljai

A megyei területfejlesztési
program releváns stratégiai
céljai

1.A

1.B

1.C

1.D

2.A

3.A

3.B

4.A

4.B
5.B

M1

5.A

5.C

ITP-6

M2

ITP-4

ITP-4

M3

ITP-1 ITP-1 ITP-1 ITP-3

ITP-3 ITP-3

M4

ITP-1 ITP-1 ITP-1 ITP-3 ITP-2 ITP-2 ITP-3 ITP-3 ITP-5

ITP-5

M5

ITP-1 ITP-1 ITP-1

ITP-5

ITP-2 ITP-2
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ITP-5

2.1

Az ITP külső és belső területi kapcsolatrendszerének vizsgálata

Az ITP és az OFTK területi célok kapcsolata
Az OFTK 5 nemzeti prioritást jelöl meg:
- Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségen
- Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé
- Útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé
- Népesedési és közösségi fordulat
- Területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán
Az OFTK-ban megnevezett nemzeti prioritásokhoz, illetve az azokhoz tartozó fejlesztési
tématerületekhez szorosan kapcsolódnak a Fejér megyei Területfejlesztési Programban,
valamint az Integrált Területi Programban meghatározott célok. Az ITP céljai
természetesen elsősorban az OFTK 5. területi prioritásához járulnak hozzá. A kapcsolódó
tématerületek közé sorolhatók az alábbiak:
- Elérhetőség, a megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság
- Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság
- Az energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás
- Klíma- és környezetvédelem
- Befogadó és gyarapodó társadalom
- Gyermekvállalás ösztönzése, népesedési kihívások kezelése
- Területi integráció, területfejlesztés
Vidéki térségek, vidéki gazdaság és közösségek
Az ITP-ben tervezett fejlesztések összhangja a Magyar Falu Programmal és a
Családvédelmi Akciótervvel
Az 1669/2018 (XII.10.) Korm. határozat döntött a Magyar Falu Program elindításáról,
melyben 16 alprogramba bontva, hazai célelőirányzatból kívánják fejleszteni az 5000
lakosnál alacsonyabb lélekszámú településeket, elősegítve ezzel az ott élő népesség
helyben tartását, életkörülményeik javítását. A kistelepülések fejlesztésébe uniós
forrásokat is be kívánnak vonni, ezért 2019-ben a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében két pályázati felhívás jelent meg a falvak és kisvárosok
bölcsődéinek építésére, illetve belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére, melyek a
programban egyébként is támogatható intézkedésenként szerepeltek.
A megyei ITP hozzájárul a Magyar Falu Program célkitűzéseinek megvalósításához, mivel
a TOP-2.1.3-16 számú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
konstrukció keretében 1 Mrd Ft többletforrás felhasználására nyílik lehetőség Fejér megye
5000 fő alatti lakónépességű településein. Mindezek alapján az ITP-2. célja (A települések
élhetőségének javítása, a népességmegtartó-képesség növelése és a településkép
fenntartható megújítása) és a Magyar Falu Program közszolgáltatások színvonalának
emelése és a falusi életminőség javítása célkitűzése között erős, szinergikus kapcsolat
mutatható ki.
Az 1110/2019. (III.12.) Korm. határozattal elfogadott Családvédelmi Akcióterv támogatása
érdekében lehetőség nyílik további bölcsődei fejlesztések támogatására a TOP-1.4.1-19
számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” konstrukció keretében. Az 5,43 Mrd
Ft többletforrás felhasználása támogatja a Magyar Falu Program közszolgáltatások
színvonalának emelése és a falusi életminőség javítása célkitűzésének elérését is.
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Az ITP-ben tervezett fejlesztések összhangja a megyei jogú városok és a
szomszédos megyék fejlesztési elképzeléseivel
A fejezet részeként összefoglalásra került a megye és két megyei jogú városa fejlesztési
elképzeléseinek kapcsolata, táblázatos formában az ITP célok mentén.
Fejér megye szomszédos megyékkel való fejlesztési kapcsolatrendszerét egyrészt
táblázatok segítségével mutatja be a fejezet a területfejlesztési programok célrendszere
alapján, másrészt szöveges formában az ITP célok és a megyei területfejlesztési
programok prioritásai viszonylatában.
Az ITP nem projektorientált, hanem intézkedésenkénti csomagokkal és forráskeretekkel
dolgozik. Ezért a fejlesztési elképzelések összhangjának biztosítása döntően stratégiai
szinten történt meg, a területfejlesztési dokumentumok és az előzetes egyeztetések
alapján. A már ismert vagy tervezett fejlesztések a lehetőségekhez mérten figyelembe
lettek véve.
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4. ábra: A táblázatokban használt színkódok magyarázata
Erős kapcsolat

Közvetlen kapcsolat

Közvetett kapcsolat

Nincs kapcsolat

Az ITP keretében megvalósítandó megyei fejlesztések esetében elsősorban az alábbi
területeken indokolt a fejlesztések összehangolása a két megyei jogú város
fejlesztéseivel: (1) gazdasági infrastruktúra és térségi elérhetőség összehangolt
fejlesztése; (2) turisztikai attrakciók összehangolt fejlesztése; (3) közösségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése (kiemelten kerékpárutak); (4) megyei és helyi/térségi
foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési paktumok.
5. ábra: Fejér megye Integrált Területi Programja 2014-2020 célkitűzéseinek kapcsolata
Székesfehérvár MJV ITP-vel

SZF MJV ITP
célok
FMITP
célok

I. Kulturális-,
szabadidős-,
idegenforgalmi
alapú gazdasági
funkciók fejlesztése

II. Városi
infrastruktúra és
mobilitás fejlesztése
a jó környezeti
állapot eléréséhez

FMITP-1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés
FMITP-2. A települések élhetőségének
és népességmegtartó-képességének
erősítése, a települési környezet
fenntartható megújítása
FMITP-3. Az energiahatékonyság
növelése és a megújuló energiaforrások
használatának elősegítése
FMITP-4. A helyi közszolgáltatások
fejlesztése a térségi gazdaság és a
népességmegtartó-képesség
megerősítése érdekében
FMITP-5. A helyi társadalmi kohézió
erősítése a leszakadó térségek
megújítása és közösségi programok
révén
FMITP-6. Térségi foglalkoztatásösztönző programok megvalósítása
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III. Kötelezően
ellátandó
önkormányzati
szolgáltatások
egységesen magas
színvonalra emelése

IV. Jelentős
megtakarítások elérése
energiahatékonysági
fejlesztésekkel

6. ábra: Fejér megye Integrált Területi Programja 2014-2020 célkitűzéseinek kapcsolata
Dunaújváros MJV ITP-vel

DÚJV MJV ITP
célok
FMITP
célok

ITP 1. A
dunaújvárosi
gazdaság és a
helyi
foglalkoztatási
környezet
megerősítése a
meglévő
potenciálok és
lehetőségek
kihasználásával

ITP 3. Az
önkormányzati
infrastruktúra
energiahatékonyságának növelése

ITP 2. A
település
infrastrukturális adottságainak
fejlesztése

ITP 4. A városi
közszolgáltatások
minőségének és
elérhetőségének
javítása

ITP 5. A helyi
társadalom
munkaerő-piaci
lehetőségeinek
javítása, a lakosság
identitástudatának és
közösségi
aktivitásának és
összetartozásának
fejlesztése

FMITP-1. Helyi és térségi
gazdaság-fejlesztés
FMITP-2. A települések
élhetőségének és
népességmegtartó-képességének
erősítése, a települési környezet
fenntartható megújítása
FMITP-3. Az energiahatékonyság
növelése és a megújuló
energiaforrások használatának
elősegítése
FMITP-4. A helyi
közszolgáltatások fejlesztése a
térségi gazdaság és a
népességmegtartó-képesség
megerősítése érdekében
FMITP-5. A helyi társadalmi
kohézió erősítése a leszakadó
térségek megújítása és közösségi
programok révén
FMITP-6. Térségi foglalkoztatásösztönző programok
megvalósítása

A fenti megyei jogú városi célok összhangban állnak a Fejér megyei ITP-ben
meghatározott célokkal, így a 2014-2020-as időszakban biztosítottan egymáshoz
kapcsolódó, egymást erősítő fejlesztések valósulhatnak meg a megye és a megyei jogú
városok területén.
A megyei jogú városi ITP-k illeszkedésvizsgálata mellett fontos áttekinteni azt is, hogy a
megyei ITP miként járulhat hozzá a Modern Városok Program (MVP) megvalósításához,
összhangban az 1562/2016. (X.13.) Korm. határozattal.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Modern Városok Programja (DMVP) hangsúlyt helyez a
térségi elérhetőség javítására, a foglalkoztatási központok elérhetőségének fejlesztésére.
Mindezek alapján egyértelmű szinergia figyelhető meg Dunaújváros MVP és a megye ITP
1. Helyi és térségi gazdaságfejlesztés célkitűzése között. A tervezett fejlesztések így
kiemelten hozzájárulnak a TOP 1.C „.A munkahelyek elérhetőségének javítása, a
munkavállalók mobilitásának segítése a közlekedési feltételek fejlesztésével” egyedi
célkitűzésének megvalósulásához. A TOP Fejér megyei keretéből az illeszkedő DMVP
fejlesztések Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívüli része
támogatható.
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7. ábra: Az ITP-célok kapcsolódása a megyei jogú városok ITP célrendszeréhez

SZ ITP-1

ITP-1

D ITP-1

SZ ITP-2

ITP-2

D ITP-2

SZ ITP-3

ITP-3

ITP-4

D ITP-3

SZ ITP-4

ITP-5

D ITP-4

ITP-6

D ITP-5

A hat szomszédos megye (Komárom-Esztergom, Tolna, Bács-Kiskun, Veszprém,
Somogy, Pest) Integrált Területi Programjainak elsődleges célja egyrészt szintén a TOP
intézkedéseihez kapcsolódó egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás, ezért a területi
ITP-k összhangja ebből a szempontból biztosított. Másrészt minden megyei ITP az adott
megye területfejlesztési dokumentumaiban feltárt fejlesztési szükségletekre is
figyelemmel van, így természetesen a területfejlesztési programokban rögzített célok,
illetve prioritások is hangsúlyosan jelennek meg.
A Fejér megyei ITP célkitűzései a szomszédos megyék területfejlesztési programjainak
számos célkitűzésével, prioritásával szoros kapcsolatban vannak, illetve azok egyikének
sem mondanak ellent.
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8. ábra: Fejér megye Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata KomáromEsztergom Megye Területfejlesztési Programjával

KEMTFP
prioritások1
A megyei
gazdaság
nemzetközi
és
makrotérségi
beágyazódásának megerősítése

Megyei
turisztikai
program

Stabil,
versenyképes,
diverzifikálódó
gazdaság

Fokozódó
társadalmi
aktivitás,
befogadás
és
kreativitás

Biztonságos
környezet,
gyógyuló
tájak

Otthon a XXI.
században

FMTFP
stratégiai
célok
Hálózati
együttműködések
fejlesztése
Vállalkozó –
innovatív
társadalom
megteremtése
Befektetés az
emberekbe

Komárom-Esztergom Megye Területfejlesztési Programja célokat nem tartalmaz (azok a koncepcióban
lettek meghatározva), ezért az illesztés a prioritások mentén történt.
1
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KEMTFP
prioritások1
A megyei
gazdaság
nemzetközi
és
makrotérségi
beágyazódásának megerősítése

Megyei
turisztikai
program

Stabil,
versenyképes,
diverzifikálódó
gazdaság

FMTFP
stratégiai
célok
Természeti és
kulturális
értékek
megőrzése,
bemutatása,
lakókörnyezet
javítása
Természeti
erőforrások
védelme
Versenyképes
vállalatok
támogatása
Versenyképes
gazdaság
feltételeinek
megteremtése
Periférikus és
vidéki
térségek
felzárkóztatása
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Fokozódó
társadalmi
aktivitás,
befogadás
és
kreativitás

Biztonságos
környezet,
gyógyuló
tájak

Otthon a XXI.
században

9. ábra: Fejér megye Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata Tolna Megye
Területfejlesztési Programjával

TMTFP
specifikus
célok
S1.
Gazdaság –
Növekvő
jövedelem,
foglalkoztatás

S2.
Fenntarthatóság – Élhető
környezet

S3.
Köztevékenység
ek – Javuló
közviszonyok

FMTFP
stratégiai
célok
Hálózati
együttműködések
fejlesztése
Vállalkozó
– innovatív
társadalom
megteremtése
Befektetés
az
emberekbe
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S4. Fejlesztések
hasznos és hatékony
intézményrendszerének kialakítása

T1.
Kihasználni a
területi
dinamizáló
elemeket,
megerősíteni a
területi
hagyományokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket

T2. Egyensúlyba
hozni a területi
jellegzetességekkel
kapcsolatos
települési,
térségi, megyei
törekvéseket

TMTFP
specifikus
célok
S1.
Gazdaság –
Növekvő
jövedelem,
foglalkoztatás

S2.
Fenntarthatóság – Élhető
környezet

S3.
Köztevékenység
ek – Javuló
közviszonyok

FMTFP
stratégiai
célok
Természeti
és kulturális értékek megőrzése, bemutatása,
lakókörnyezet
javítása
Természeti
erőforráso
k védelme
Versenyképes vállalatok támogatása
Versenyképes gazdaság feltételeinek
megteremtése
Periférikus
és vidéki
térségek
felzárkóztatása
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S4. Fejlesztések
hasznos és hatékony
intézményrendszerének kialakítása

T1.
Kihasználni a
területi
dinamizáló
elemeket,
megerősíteni a
területi
hagyományokat, potenciálokat és enyhíteni a területi kihívásokat, nehézségeket

T2. Egyensúlyba
hozni a területi
jellegzetességekkel
kapcsolatos
települési,
térségi, megyei
törekvéseket

10. ábra: Fejér megye Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata BácsKiskun Megye Területfejlesztési Programjával

BKMTFP
célok
S1.
Gazdasági
versenykép
esség
erősítése,
innovatív
gazdaság a
KKV
szektor
megerősítés
ével

S2.
Élhető
és életképes
vidék

S3. A megye
belső
kohézióját és
makrotérségi
integrációját szolgáló
intézményi
és infrastrukturális
fejlesztések

T1. A táji
jellemzőkre
koncentráló
integrált
fejlesztések a
Homokhátságon, kiemelt
figyelemmel a
klímaváltozásra

FMTFP
stratégiai
célok
Hálózati
együttműködések
fejlesztése
Vállalkozó
– innovatív társadalom
megteremtése
Befektetés
az
emberekbe
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T2.
Kecskemét
fejlesztési
körzet
dinamikus
növekedését elősegítő fejlesztési
stratégia
megvalósítása

T3. A
gazdaság és
vállalkozási
struktúra
diverzifikálása, a
megye
kiemelkedő
gazdasági
pozíciójának stabilizálása

T4. A Dunamente
logisztikai
potenciáljának
kiaknázását szolgáló integrált
fejlesztések

T5. A határmenti
térségek
határon
átnyúló
szervezeti és
térkapcsolataira
alapozó
kohézió
erősítő
fejlesztések

BKMTFP
célok
S1.
Gazdasági
versenykép
esség
erősítése,
innovatív
gazdaság a
KKV
szektor
megerősítés
ével

S2.
Élhető
és életképes
vidék

S3. A megye
belső
kohézióját és
makrotérségi
integrációját szolgáló
intézményi
és infrastrukturális
fejlesztések

T1. A táji
jellemzőkre
koncentráló
integrált
fejlesztések a
Homokhátságon, kiemelt
figyelemmel a
klímaváltozásra

FMTFP
stratégiai
célok
Természeti
és kulturális értékek megőrzése,
bemutatása, lakókörnyezet
javítása
Természeti
erőforrások védelme
Versenyképes vállalatok támogatása
Versenyképes
gazdaság
feltételeinek megteremtése
Periférikus
és vidéki
térségek
felzárkóztatása
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11. ábra: Fejér megye Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata Veszprém
Megye Területfejlesztési Programjával
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12. ábra: Fejér megye Integrált Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata
Somogy Megye Területfejlesztési Programjával
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13. ábra: Fejér megye Területfejlesztési Programja célkitűzéseinek kapcsolata Pest Megye
Területfejlesztési Programjával
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fejlesztése és
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érdekeket
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fenntartható
környezet

A Pest Megyei
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megvalósítása
és a
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térségének
komplex
fejlesztése

FMTFP
stratégiai
célok
Hálózati együttműködések
fejlesztése
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2A

jelentős számú (12 db) stratégiai cél táblázatban történő megjelenítési nehézségei miatt csak az átfogó
célokkal és egy, az egész programot átfogó stratégiai céllal való összhang vizsgálata történt meg.
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3. Az ITP forrásallokációja3
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó
megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési
jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. Korm. határozat 2. melléklete
Fejér megye részére 32,10 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg.
TOP-1. prioritás
A TOP 1. prioritása kapcsán Fejér megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága
11,378 milliárd Ft. A megye területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok,
valamint az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igények alapján az ITP
módosítani kívánta a keret prioritáson belüli megosztását az eredeti, OP-arányos
beosztáshoz képest.
A TOP-1.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 4,596 milliárd Ft, melynek teljes
lehívása az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények alapján nem biztosított. Több
település nem tud önerőt biztosítani a gazdaságfejlesztési projektekhez, illetve a
fejleszteni kívánt területek számos esetben nincsenek többségi önkormányzati
tulajdonban, az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor-célértékek
elérése pedig a feltárt igények alapján bizonytalan. Az Irányító Hatóság a 6%-os
eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az 1.1. intézkedés végleges
keretösszegét 4,415 milliárd Ft-ban állapította meg.
Fejér megye Területfejlesztési Programjában hangsúlyos szerepet kapott a turizmus
fejlesztése. Az ITP-t megalapozó felmérések jelentős igényeket tártak fel. A Velencei-tó
– Váli-völgy – Vértes turisztikai térség – Székesfehérvárral is összehangolt, térségi
látványosságai feltárásának turizmusfejlesztési céljai prioritást élveznek, benne a
megyeszékhely kulturális idegenforgalmi vonzerőinek erősítendő szerepével. Másrészt a
megye számos jelentős GINOP-ból megvalósuló fejlesztés helyszíne lesz (pl. BudapestBalaton kerékpárút, Nemzeti Kastélyprogram 8 helyszíne, dunai limes), amelyekhez
kapcsolódó kiegészítő fejlesztésekkel jöhetnek létre valóban komplex turisztikai
termékcsomagok. A fentiekből következően az ITP az 1.2. intézkedés keretösszegét az
OP-arányos 2,867 milliárd Ft-ról 3,754 milliárd Ft-ra javasolta emelni. Az Irányító Hatóság
a 6%-os eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az 1.2. intézkedés végleges
keretösszegét 3,134 milliárd Ft-ban állapította meg.
A TOP arányainak megfelelően a 1.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Fejér megyében
2,055 milliárd Ft, melynek teljes felhasználása a feltárt helyi fejlesztési igények és a
megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján biztosított, ezért az ITP az
intézkedés keretösszegét nem módosítja. Az Irányító Hatóság a 6%-os eredményességi
tartalék átcsoportosítása alapján az 1.3. intézkedés végleges keretösszegét 2,397 milliárd
Ft-ban állapította meg.
Az 1.4. intézkedés keretében fejlesztendő vagy létrehozandó, 0-3 évesek elhelyezését
biztosító férőhelyek OP-arányos célértéke a megyei adottságokhoz, illetve a feltárt helyi
3

Szürkével kiemelve a 6%-os eredményességi tartalék átcsoportosítását követően kialakult
keretösszegek.
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fejlesztési igényekhez mérten rendkívül magas. A KSH adatai szerint a megyében 2013ban (Dunaújváros és Székesfehérvár megyei jogú városokkal együtt) összesen 22 db
bölcsőde működött 1162 férőhellyel, azaz az OP-arányos, több mint 442 új férőhely
rendkívül erőteljes kapacitásnövelést jelentene, és kérdésessé tenné ezen új
intézmények fenntarthatóságát (azok működtetése a fenntartó önkormányzatokra is
jelentős terhet róna). Ezzel párhuzamosan Dunaújvárosban legalább 82,
Székesfehérváron legalább 187 új (bölcsődei és családi napközis) férőhelyet kellene
létrehozni, azaz összességében a megyei férőhelyek száma több mint 60%-kal
emelkedne. Mindezek értelmében az intézkedés keretösszegét az ITP 2,477 milliárd Ftról 1,499 milliárd Ft-ra javasolta csökkenteni, ezáltal az indikátor célértékek is változtak
volna. Ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a csökkentésre a bölcsődei
fejlesztésektől elvárt indikátor célértékek teljesíthetetlensége miatt lett volna szükség, a
jelentős óvodafejlesztési igények a keret emelését indokolnák. Az Irányító Hatóság a 6%os eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az 1.4. intézkedés végleges
keretösszegét 2,674 milliárd Ft-ban állapította meg.
TOP-2. prioritás
A TOP arányainak megfelelően a 2.1. intézkedésre jutó forrás nagysága Fejér megyében
5,939 milliárd Ft, melynek teljese felhasználása a feltárt helyi fejlesztési igények és a
megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján biztosított, ezért az ITP az
intézkedés keretösszegét nem módosítja. Az Irányító Hatóság a 6%-os eredményességi
tartalék átcsoportosítása alapján a 2.1. intézkedés végleges keretösszegét 5,583 milliárd
Ft-ban állapította meg.
TOP-3. prioritás
A TOP 3. prioritása kapcsán Fejér megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága
8,671 milliárd Ft.
A TOP arányainak megfelelően a 3.1. és 3.2. intézkedésekre jutó forrás nagysága Fejér
megyében 3,025 és 5,052 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a
megyei területfejlesztési programban foglaltak alapján nem kívánt módosítani. Az Irányító
Hatóság a 6%-os eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az intézkedések
végleges keretösszegét 2,962 és 5,189 milliárd Ft-ban állapította meg, melyek teljes
felhasználása a megyében feltárt igények alapján biztosított.
TOP-4. prioritás
A TOP 4. prioritása kapcsán Fejér megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága
2,505 milliárd Ft.
Fejér megye Területfejlesztési Programjának III. Stratégiai célja a „befektetés az
emberekbe”, miszerint a testileg és mentálisan egészséges társadalom érdekében meg
kell teremteni az egészséges élet alappilléreinek biztonságát.
Ezt alátámasztva az ITP-t megalapozó felmérés is jelentős igényt tárt fel a megye
településein az egészségügyi (TOP-4.1) és valamennyivel kevesebbet a szociális
alapszolgáltatások (TOP-4.2) fejlesztésére. Ennek értelmében a TOP-4.1 intézkedést az
eredeti OP-arányos 0,864 milliárd Ft-ról 1,114 milliárd Ft-ra javasolta emelni az ITP.
Emellett a TOP-4.2 intézkedésben rendelkezésre álló 0,687 milliárd Ft-ot 0,729 milliárd
Ft-ra növelte volna. Ugyanakkor nem mutatkozik elég igény szociális városrehabilitáció
(TOP-4.3) megvalósítására, melyhez rendkívül magas OP-arányos indikátorok és szigorú
akcióterületi lehatárolások társulnak. Ennek értelmében Fejér megye a TOP-4.3
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intézkedés keretét OP-arányosan megszabott 0,931 milliárd Ft-ról 0,500 milliárd Ft-ra
javasolta csökkenteni.
Az Irányító Hatóság a 6%-os eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az
intézkedések végleges keretösszegét 1,019, 0,649 és 0,687 milliárd Ft-ban állapította
meg
TOP-5. prioritás
A TOP 5. prioritása kapcsán Fejér megye számára rendelkezésére álló forrás nagysága
3,605 milliárd Ft.
Az 5.1-es intézkedés OP-arányos forrásagysága 2,663 milliárd Ft, melynek teljes
felhasználását a megyei adottságok és munkaerőpiaci helyzet indokolja, hiszen jelenleg
több mint 13 ezer fő az álláskeresők száma, akiknek mintegy fele bevonható az
intézkedés keretében megvalósítani kívánt programokba. Az Irányító Hatóság a 6%-os
eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az 5.1. intézkedés végleges
keretösszegét 2,503 milliárd Ft-ban állapította meg.
A megye területén a 2007-2013-as időszakban (Székesfehérvár megyei jogú várost
kivéve) nem valósult meg komplex szociális városrehabilitáció. Az ITP-t megalapozó
felmérések alapján az OP-arányos forráskeret teljes lefedése bizonytalan, hiszen a
megye városainak nagy része nem tud megfelelni a magas indikátorértékeknek, illetve az
akcióterület szigorú lehatárolásának. Ezek alapján az 5.2-es intézkedésben
forrásarányosan rendelkezésre álló 347 millió Ft-ot 200 millió Ft-ra javasolta csökkenti az
ITP.
A TOP arányainak megfelelően az 5.3. intézkedésre jutó forrás nagysága Fejér megyében
0,595 milliárd Ft, melyet az ITP a feltárt helyi fejlesztési igények és a megyei
területfejlesztési programban foglaltak alapján az 5.2 intézkedésben csökkentett 147
millió Ft-tal kívánta emelni 0,742 milliárd Ft-ra.
Az Irányító Hatóság a 6%-os eredményességi tartalék átcsoportosítása alapján az 5.2. és
5.3. intézkedések végleges keretösszegét 0,326 és 0,559 milliárd Ft-ban állapította meg
Az eredményességi felülvizsgálatot követően kialakult keretösszegek változása technikai,
a támogatási szerződéssel rendelkező projektek elszámolható összköltsége nem kerül
csökkentésre.
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4. táblázat: TOP forráskeret allokáció

TOP prioritások

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1.4. A foglalkoztatás
1.3. A
segítése és az
gazdaságfejlesztést
életminőség javítása
és a munkaerő
családbarát, munkába
mobilitás ösztönzését
állást segítő
szolgáló
intézmények,
közlekedésfejlesztés
közszolgáltatások
fejlesztésével

TOP prioritások intézkedései

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

ERFA

1401/2019. (VII.5.) Korm.
határozattal módosított
1612/2016. (XI.8.) Korm.
határozattal rögzített
intézkedésenkénti megyei
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)

4,073

2,792

6%-os EK tartalék
átcsoportosítását követően
módosuló megyei
forráskeret,
intézkedésenként
(Mrd Ft)

4,415

3,134

EK tartalék
átcsoportosításával
keletkezett TOP
prioritásonkénti
forrásmegoszlás (országos)
(Mrd Ft)
EK tartalék
átcsoportosításával
keletkezett TOP
prioritásokon belüli
intézkedésenkénti
forrásmegoszlás (országos)
(Mrd Ft)
"-15-ös végű" körben
meghirdetett források
(Mrd Ft)
"-16-os végű" körben
meghirdetésre kerülő
források
(Mrd Ft)
"-17-es végű" körben
meghirdetésre kerülő
források
(Mrd Ft)
Paktum forrásból bölcsődei
felhívás (1.4.1-19) keretében
meghirdetett forrás
(Mrd Ft)
Ellenőrzés

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a
városi területeken

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés erősítése

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés

5.1.
5.2. A társadalmi
Foglalkoztatásegyüttműködés
5.3. Helyi
növelést célzó
erősítését szolgáló
közösségi
megyei és helyi
helyi szintű
programok
foglalkoztatási
komplex
megvalósítása
együttműködések
programok
(paktumok)

2.1. Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó
településfejlesztés

3.1. Fenntartható
települési
közlekedésfejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságá
nak és a megújuló
energia-felhasználás
arányának növelése

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott
városi területek
rehabilitációja

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ESZA

ESZA

ESZA

2,055

2,458

5,939

3,151

5,520

1,084

0,690

0,731

2,663

0,347

0,595

32,098

2,397

2,674

5,583

2,962

5,189

1,019

0,649

0,687

2,503

0,326

0,559

32,098

334,590

138,917

188,928

58,064

78,187

Ellenőrzés

798,69

122,491

79,614

59,337

73,149

138,917

70,758

118,170

21,023

17,174

19,867

56,171

7,725

14,292

798,69

2,673

2,000

2,397

2,000

4,439

2,500

3,500

1,019

0,649

0,687

2,503

0,326

0,000

24,693

1,742

1,134

0,000

0,674

1,144

0,462

1,689

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,559

7,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,415 Ft
0,000 Ft

3,134 Ft
0,000 Ft

2,397 Ft
0,000 Ft

2,674 Ft
0,000 Ft

5,583 Ft
0,000 Ft

2,962 Ft
0,000 Ft

5,189 Ft
0,000 Ft

1,019 Ft
0,000 Ft

0,649 Ft
0,000 Ft

0,687 Ft
0,000 Ft

2,503 Ft
0,000 Ft

0,326 Ft
0,000 Ft

0,559 Ft
0,000 Ft

32,098
0,000 Ft

14. ábra: 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő forrásmegosztás prioritásonként

3.1

A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret öt
formában használható fel. A megye az adott intézkedés/konstrukció esetében
támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen felül meghatározhat
egy keretet a megyei önkormányzat saját projektjére, a megye kiemelt földrajzi
célterületére, a megye kiemelt fejlesztési céljaira, vagy kiemelt kedvezményezetti
csoportra vonatkozóan. Fejér megye az egyes intézkedések esetében a megyei
területfejlesztési dokumentumokban foglaltak, valamint a 2014-2020-as programidőszak
előkészítése során feltárt helyi fejlesztési elképzelések alapján az alábbiak szerinti
forrásfelhasználási módokat jeleníti meg integrált területi programjában.
A Fejér megyei ITP az egyes intézkedések keretén belül – az 1.3., 2.1. és 5.1.
intézkedések kivételével - nem kíván élni az első három forrásfelhasználási mód egyikével
sem. Az egyes intézkedéseken belül a megye földrajzi célterület vagy fejlesztési cél
szerinti hangsúlyait a területi kiválasztási kritériumok (TKR) tartalmazzák. Azok pályázati
felhívások keretében történő alkalmazásával várhatóan biztosítható a megyei források
felhasználásának orientálása. Az előrehaladás tapasztalatai alapján - szükség esetén az ITP éves felülvizsgálatakor sor kerülhet a különböző forrásfelhasználási módok
alkalmazására.
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TOP-1. prioritás
TOP-1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése intézkedés
Az ITP-t megalapozó vizsgálat szerint a megye területén lévő települések által
fejlesztendő iparterületek egy része nem áll többségi önkormányzati tulajdonban, emellett
– főként a periférikus – területek számára a 35%-os támogatási intenzitáshoz szükséges
önrész megteremtése gondot okoz. Az előzőek alapján a TOP-1.1-es intézkedéshez
kapcsolódó megyei keretösszeg teljes lehívása érdekében az ITP az intézkedés esetében
a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki más
forrásfelhasználási módot.
TOP-1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
intézkedés
A Fejér megyei területfejlesztési programban hangsúlyos szerepet kapott a turizmus, a
tématerülethez kapcsolódó fejlesztési igények nagyságát az ITP-t megalapozó
vizsgálatok is bizonyították.
A szerteágazó helyi és térségi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés
esetében a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki
más forrásfelhasználási módot.
TOP-1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés intézkedés
Az intézkedés keretében megvalósuló projektek a TOP céljaihoz is illeszkedve
hozzájárulnak a meglévő gazdasági központok és a vidéki térségek elérhetőségének
javításához, ily módon kapcsolódnak a megyei területfejlesztési program VII. stratégiai
céljához, valamint 4. területi prioritásához egyaránt. A Fejér megyei területfejlesztési
programban hangsúlyos szerepet kap a megye periférikus vidéki térségeinek
felzárkóztatása. Mivel Dunaújváros Megyei Jogú Város Modern Városok Programjában is
megjelennek az elérhetőség javítását célzó, a térség felzárkóztatását elősegítő
fejlesztések, ezért az ITP az intézkedés esetében földrajzi célterület szerinti
forrásfelhasználási módot jelöl ki a Sárbogárdi és Dunaújvárosi járások területét érintően.
TOP-1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével intézkedés
Fejér megye Területfejlesztési Programjának III. stratégiai céljához („Befektetés az
emberekbe”) kapcsolódik a 14. horizontális prioritás, ahol a 8. pont általános célja a
munkába állást és a családokat segítő intézmények fejlesztése, különös tekintettel a
kisgyermeket nevelők munkavállalását támogató önkormányzati közösségi, munkaadói
gyermekmegőrzési lehetőségek kialakítására.
A szerteágazó helyi és térségi fejlesztési igényekből következően az ITP az intézkedés
esetében a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki
más forrásfelhasználási módot.
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15. ábra: A TOP-1. prioritás keretének felhasználási módok szerinti megosztása
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

1.1. Helyi gazdasági
infrastruktúra fejlesztése

1.2. Társadalmi és
környezeti szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

1.3. A gazdaságfejlesztést és
a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés

1.4. A foglalkoztatás segítése
és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást
segítő intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztésével

Ellenőrzés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

4,415

3,134

2,397

2,674

12,621

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Forráskeret felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
Ellenőrzés:

4,415

3,134
4,415

2,397
3,134

2,674
2,397

12,621
2,674

16. ábra: A TOP-1. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága
intézkedésenként (milliárd Ft)
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12,621

TOP-2. prioritás
TOP-2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés intézkedés
Az intézkedés keretében támogatható területek, így a városi barnamezők rehabilitációja,
revitalizációja, a városi zöldterületek klímatudatos megújítása megjelennek Fejér megye
Területfejlesztési Programjának IV. stratégiai céljánál, illetve az ahhoz kapcsolódó 5. és
13. prioritásoknál. Utóbbi a lakókörnyezet javítása – épületállomány, utak, közösségi
terek, közterületek parkosítása – kapcsán általános célként jeleníti meg az élhetőbb,
vonzóbb, környezettudatosabb lakókörnyezet kialakítását, melyet az ITP-2. cél is kiemel.
Az előkészítés, illetve az ITP megalapozása során feltárt helyi elképzelések a megye
minden térségében jelentősek az intézkedés kapcsán, ebből következően az ITP az
intézkedésen belül a barnamezős és zöld város fejlesztéseket célzó beavatkozások
esetében a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki
más forrásfelhasználási módot. Mivel az ITP támogatja a Magyar Falu Program
közszolgáltatások színvonalának emelése és a falusi életminőség javítása célkitűzésének
elérését a belterületi csapadékvíz elvezetés területén, ezért az ITP az intézkedés
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” konstrukciója esetében földrajzi
célterület szerinti forrásfelhasználási módot jelöl ki az 5000 fő alatti lakosságszámú
megyei településeket érintően.
17. ábra: A TOP-2. prioritás keretének felhasználási módok szerinti megosztása

2. Vállalkozásbarát, népességm egtartó
településfejlesztés

2.1. Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

5,583

Forráskeret felhasználási
módok

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

Földrajzi célterület

0,000

Fejlesztési cél

0,000

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
Elenőrzés
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0,000
5,583
5,583

18. ábra: A TOP-2. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága
intézkedésenként (milliárd Ft)
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TOP-3. prioritás
TOP-3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés intézkedés
Az intézkedés keretében támogatható tevékenységek a megyei területfejlesztési program
több prioritásának is hangsúlyos elemét képezik. A 12. horizontális prioritás 4.
intézkedése célul tűzi ki a kerékpárút-hálózat szabványos fejlesztése és kiszolgáló
infrastruktúra kiépítése, a települések közötti kapcsolatok megteremtését, míg a 13.4.
intézkedés a települési lakókörnyezet javítását célozza integrált településfejlesztési
programok megvalósítása révén.
A fenti típusú fejlesztések megvalósítása a megye teljes területén kiemelt cél, ezért az
ITP az intézkedés esetében a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten
kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
TOP-3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás
arányának növelése intézkedés
A fenntarthatóság, valamint a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése Fejér
megye Területfejlesztési Programjának horizontális célkitűzései között is kiemelt
szereppel bír. Az energiahatékonyság javítása és a megújuló energia fokozott bevonása
az energiaellátásba nem csupán a 13.2. intézkedés általános célja, hanem minden
fejlesztés esetében fontos szempont, és a megye egészében kiemelten támogatott cél.
Ebből következően az ITP az intézkedés esetében a minden megyén belüli jogosult által
felhasználható kereten kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
19. ábra: A TOP-3. prioritás keretének felhasználási módok szerinti megosztása
3. Alacsony széndioxid kibocsátású
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken

3.1. Fenntartható települési
közlekedés-fejlesztés

3.2. Önkormányzatok
energiahatékonyságának
és a megújuló energiafelhasználás arányának
növelése

Ellenőrzés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

2,962

5,189

8,151

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,962

5,189

8,151

2,962

5,189

8,151

Forráskeret felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
Ellenőrzés:
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20. ábra: A TOP-3. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága
intézkedésenként (milliárd Ft)
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TOP-4. prioritás
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése intézkedés
A megyei területfejlesztési program III. stratégiai céljához („Befektetés az emberekbe”)
kapcsolódik a 14.7. intézkedés, a betegcentrikus egészségügy megteremtése –
egységes, korszerű járó-beteg ellátó hálózat, kétpólusú komplex kórházi ellátás, ügyeleti
integrálás, prevenció, rehabilitáció erősítése. Ennek része az egészségügyi alapellátás
minőségi fejlesztése a megye teljes területén. Ebből következően az ITP az intézkedés
esetében a minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki
más forrásfelhasználási módot.
TOP-4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
intézkedés
A megyei területfejlesztési program III. stratégiai céljához („Befektetés az emberekbe”)
kapcsolódik a 14.8. intézkedés, az oktatási, szociális és gyermekjóléti intézmények
infrastrukturális fejlesztése. Ennek része a szociális alapszolgáltatások minőségi
fejlesztése a megye teljes területén. Ebből következően az ITP az intézkedés esetében a
minden megyén belüli jogosult által felhasználható kereten kívül nem jelöl ki más
forrásfelhasználási módot.
TOP-4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja intézkedés
A leromlott településrészek revitalizációja a megyei területfejlesztési program 5.1.
intézkedésének („A hagyományos településrészek és arculat újraélesztése és
revitalizációja, új funkcióval történő hasznosítása”) egyik általános céljaként jelenik meg,
emellett az ITP-5. cél is hangsúlyosan kezeli.
A társadalmi befogadás erősítése a megye teljes területén kiemelt cél. Ezért, illetve a
jogosult városi jogállású települések alacsony száma miatt az ITP az intézkedés esetében
támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki
más forrásfelhasználási módot.
21. ábra: A TOP-4. prioritás keretének felhasználási módok szerinti megosztása

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése
és a társadalmi együttműködés erősítése

4.1. Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése

4.3. Leromlott városi
területek rehabilitációja

Ellenőrzés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

1,019

0,649

0,687

2,355

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,019

0,649

0,687

2,355

1,019

0,649

0,687

2,355

Forráskeret felhasználási
módok

Kedvezményezetti
csoport
Minden megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
Ellenőrzés:
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22. ábra: A TOP-4. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága
intézkedésenként (milliárd Ft)
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TOP-5. prioritás
TOP-5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések
(paktumok) intézkedés
A megyei adottságok és munkaerőpiaci helyzet, valamint az ITP-t megalapozó vizsgálatok
szerint szükség van a megye számos területén foglalkoztatási paktum létrehozására.
Jelenleg több mint 13 ezer fő az álláskeresők száma, akiknek mintegy fele bevonható az
intézkedés keretében megvalósítani kívánt programokba. Mindezek alapján a Fejér
megyei ITP keretében egy (a megyei jogú városok – különösen Székesfehérvár - megyén
belüli és a megyehatáron is túlnyúló foglalkoztatási szerepére tekintettel) a megyei jogú
városok területére is kiterjedő megyei paktum mellett a tervek szerint – a megyei jogú
városok járásait leszámítva – 6 járásra létrejön egy helyi-térségi paktum, kiemelt figyelmet
fordítva a megye kedvezményezett járásaira. A megyei paktum kialakítására a megyei
jogú városok foglalkoztatási együttműködésekben érintett szervezeteinek (önkormányzat,
gazdasági szféra, kormányzati szereplők, civil érdekképviseletek) bevonásával kerül sor.
Az előzetes módszertan szerint az alábbiak szerint alakul: a megyei paktum számára
tervezett keretet a kiemelt kedvezményezetti csoportok kategóriába, míg a helyi
paktumokra tervezett keretet a minden megyén belüli jogosult számára pályázható
kategóriába tervezi az ITP. Az előzetes forrásallokáció az alábbiak szerint alakul: megyei
szint a keretösszeg 50%-a, helyi szint a keretösszeg 50%-a.
TOP-5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex
programok intézkedés
A leromlott településrészek revitalizációja a megyei területfejlesztési program 5.1.
intézkedésének („A hagyományos településrészek és arculat újraélesztése és
revitalizációja, új funkcióval történő hasznosítása”) egyik általános céljaként jelenik meg,
emellett az ITP-5. cél is hangsúlyosan kezeli.
A társadalmi befogadás erősítése a megye teljes területén kiemelt cél, ezért az ITP az
intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által igényelhető
keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
TOP-5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása intézkedés
A helyi közösségfejlesztés, a társadalmi kohézió erősítése Fejér megye Területfejlesztési
Programjának több prioritása kapcsán is kiemelt cél. A 3. területi prioritás támogatja a
helyi és térségi identitás erősítését, komplex felzárkóztató programok megvalósítását.
Ezen túl a 11. horizontális prioritás kifejezetten a társadalmi befogadás erősítését célozza,
kiemelten a civil szervezetek támogatásával, a hátrányos helyzetűeket érintő programok
megvalósításával. A társadalmi befogadás erősítése a megye teljes területén kiemelt cél,
ezért az ITP az intézkedés esetében támogatásra jogosult helyi szereplők által
igényelhető keretösszegen kívül nem jelöl ki más forrásfelhasználási módot.
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23. ábra: A TOP-5. prioritás keretének felhasználási módok szerinti megosztása
5. Megyei és helyi emberi erőforrás
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

Prioritáson belüli intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd Ft)

Forráskeret felhasználási
módok

5.1. Foglalkoztatás-növelést
5.2. A társ a da l mi
célzó megyei és helyi
együttműködés erős ítés ét
s zol gá l ó hel yi s zi ntű
foglalkoztatási
kompl ex progra mok
együttműködések (paktumok)

5.3. Helyi közösségi programok
megvalósítása

Ellenőrzés

2,503

0,326

0,559

3,389

Megyei
Önkormányzat saját
projekt

0,000

0,000

0,000

0,000

Földrajzi célterület

0,000

0,000

0,000

0,000

Fejlesztési cél

0,000

0,000

0,000

0,000

1,332

0,000

0,000

1,332

1,172

0,326

0,559

2,057

2,503

0,326

0,559

3,389

Kedvezményezetti
csoport
Minden, megyén
belüli jogosult
számára igényelhető
Ellenőrzés:

24. ábra: A TOP-5. prioritás forráskeret felhasználási módjainak részletezése és indoklása
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés
Intézkedés kódszáma
5.1.
5.2.

A forráskeret felhasználási módok részletezése
A megyei paktum számára tervezett keretet a kiemelt
kedvezményezetti csoportok kategóriába (GFO 321), míg
a helyi paktumokra tervezett keretet a minden megyén
belüli jogosult számára pályázható kategóriába tervezi az
ITP.

A forráskeret felhasználási módok indoklása

A forráskeret felosztása a két konstrukció között a TOP
eredményességmérési keretbe tartozó indikátor
teljesíthetőségének figyelembe vételével történt.
Tekintettel arra, hogy Fejér megyében a két alintézkedés
területi lefedettsége azonos (megyei paktum pályázat
esetén Fejér megye területe kivéve Székesfehérvári és
Dunaújvárosi járások, azaz 6 járás, míg a helyi paktumok
mind járási szintre határozták meg területüket, a megye
6 járásában), így a forrásfelhasználás elosztásánál is az
egyenlő mértékű keretet láttuk célszerűnek. A
pályázatokban megfogalmazott célok elérésének egyik
fontos eleme a helyi szintű beavatkozási lehetőségének
biztosítása, valamint a helyi szereplők felelőségének
erősítése. Annak érdekében, hogy a Fejér megye
Integrált Területfejlesztési Programjában vállalt 1725 fős
célcsoport bevonást el tudjuk érni, szükséges a helyi
(járási) részvétel biztosítása. A közvetlen kapcsolat a
célcsoporttal, a helyi szereplőkkel adott a helyi
pályázatok által, míg a megyei pályázat szereplőinek
lehetőségük nyílik a szorosabb együttműködés
kialakítására. A keret egyenlő megoszlása az elérendő
célcsoporttagok számának egyenlő megoszlásával jár.
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5.3.

25. ábra: A TOP-5. prioritás esetében meghatározott felhasználási módok nagysága
intézkedésenként (milliárd Ft)
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4. Az ITP indikátorvállalásai
Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Fejér megye által vállalt célértékeit
az ITP-hez kapcsolódó Excel-tábla 3. munkalapja tartalmazza. A forrásarányos célértéktől
a megye vállalásai nem térnek el. A teljesítménytartalékhoz kapcsolódó indikátorok
esetében Fejér megye minden esetben vállalja az arányos célérték teljesítését. Egy
indikátor esetében ugyanakkor jelezni szeretné a megyei önkormányzat, hogy a
forrásarányos célértékek teljesíthetősége kérdéses:


A TOP 1.4.1 konstrukció esetén az előzetes becslések alapján nem teljesíthető a
„Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”
indikátor célértéke (499 db).

A fentiek tükrében a megyei önkormányzat jelzi az Irányító Hatóságnak és a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottságnak, hogy az ITP megvalósítása során adjon lehetőséget –
indokolt esetben (azaz amennyiben a támogatási szerződéssel rendelkező projektek által
vállalt célértékek összesítése ezt alátámasztja) - a fentiekben jelzett indikátor
felülvizsgálatára, módosítására, célszerűen a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program félidei értékelése keretében.
A kimeneti indikátorok célértékeinek meghatározása elsősorban az adott
forrásnagysághoz kapcsolódó arányos érték figyelembe vételével történt. Ezzel
párhuzamosan megtörtént az ITP megalapozása során feltárt helyi fejlesztési igényekhez
kapcsolódó releváns értékek összegzése, mely az 1.1. és 1.4. intézkedésekhez
kapcsolódó forrásallokáció csökkentésének szándékát is indokolta.

4. táblázat: Az eredményességmérési keretbe tartozó indikátorok 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célértékei Fejér megyében
TOP prioritás

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

A megye által
TOP Célértéke Forrásarányos
vállalt célérték
(2023)
célérték (2023)
(2018)

A megye által
vállalt célérték
(2023)

Mértékegysége

A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

275

9,80

10,00

1 410

50,83

50,83

A felújított vagy korszerűsített utak teljes
hossza

km

68

2,74

13,66

349

14,11

14,11

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

2500

100

100

12 561

460,00

460

m2

279000

11212,11

11220,00

1 311 300

52 697,24

52697,24

km

240

10,05

10,05

665

27,84

27,84

13106

507,00

507,00

103 741

4 555,23

4555,23

db

185

10

10

897

44,00

44

Helyreállított lakóegységek városi
területeken

lakóegység

232

8

8

1 125

38,92

39

A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban résztvevők
száma

fő

8580

345

345

37 522

1 673,00

1673

Helyi társadalmi akciókban résztvevők
száma

fő

26600

1070

1070

129 010

5 049,00

5049

2. Vállalkozásbarát,
Városi területeken létrehozott vagy
népességmegtartó
helyreállított nyitott terek
településfejlesztés
3. Alacsony széndioxid
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
kibocsátású gazdaságra való
hossza
áttérés kiemelten a városi
Üvegházhatású gázok becsült éves
területeken
csökkenése
Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást
nyújtó szolgálatok (benne:
4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
a társadalmi együttműködés védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti
ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
erősítése

5. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

TOP Célértéke Forrásarányos
(2018)
célérték (2018)

Kimeneti indikátor neve

tonna CO2
egyenérték

Forrás: 1612/2016. (XI.8.) Korm. határozat

5. Az ITP ütemezése
Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalások ütemtervét az ITP részét
képező Excel-táblázat 4. munkalapja mutatja be.
5. táblázat: A kötelezettségvállalás éves ütemezése és kumulált értéke (milliárd Ft)
Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Összesen

Kötelezettségvállalás
(mrd Ft)
0,000
24,693
7,405
0,000
0,000
0,000
32,098

Kötelezettségvállalás
(kumulált, mrd Ft)
0,000
24,693
32,098
32,098
32,098
32,098
32,098

A főbb szempontok a kötelezettségvállalás ütemezésének megállapításánál az alábbiak
voltak:
 az önkormányzatok működésében költségmegtakarítást eredményez-e, hogy a
megtakarítás mielőbb újabb fejlesztésekhez szükséges önerő forrásává
válhasson;
 az ITP-t megalapozó vizsgálatok során a településektől beérkezett fejlesztési
igények időbeli ütemezése;
 a fejlesztési elképzelések előkészítettsége, megfelelés a mielőbbi indíthatóság és
a hatékony, eredményes megvalósítás szempontjainak;
 további, ráépülő projektek megkezdése,
 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti programozási időszak
uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről.
A fentiek alapján a kötelezettségvállalás túlnyomó része már az első években
megtörténik, annak érdekében, hogy az időszak végére a megye számára rendelkezésre
álló keretösszeg teljes felhasználására gond nélkül lehetőség legyen.
A jobb átláthatóság érdekében a kötelezettségvállalást intézkedésenként éves
bontásban, illetve ugyanezt kumulált összegekkel egy-egy táblázat mutatja be, melyek a
4. számú mellékletben találhatók.
Az ütemezés részletesebb, negyedéves bontása az alábbi táblázatban látható (6.
táblázat).

6. táblázat: A kötelezettségvállalás ütemezése negyedéves bontásban (milliárd Ft)
Minden adat
automatikusan
megjelenik az 1.
munkalapról

Prioritás

Intékedések

1.né

2.né

2016

3.né

4.né

1.né

2.né

2017

3.né

4.né
1,000

4,415

1,673

1.2. Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés

3,134

2,000

1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

1.né

2.né

2018

3.né

4.né

1.né

2.né

2019

3.né

4.né

1.né

2.né

Összes
forrás

3.né

4.né

1,742
1,134

2,397
2,000

4,439

1,144

2,500

0,462

2,962
3,500

1,019

1,019

5. Megyei és helyi emberi
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és helyi szintű komplex programok
társadalmi együttműködés

0,000

2,397

0,000

2,674

0,000

5,583

0,000

2,962

0,000

5,189

0,000

1,019

0,000

0,649

0,000

0,687

0,000

2,503

0,000

0,326

0,000

0,559

0,000

32,098

0,000

0,649
0,649
0,687
0,687

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi
foglalkoztatási együttműködések (paktumok)

3,134

1,689

5,189

4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és 4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
a társadalmi együttműködés bővítése, fejlesztése
erősítése
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja

0,000

0,674

2,674

5,583

4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

4,415

2,397

2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó
településfejlesztés

3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi 3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
területeken
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

Ell.

intézkedésre eső összeg

1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése

1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
foglalkoztatás elősegítésére ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

2015

1,332

1,172

2,503
0,326
0,326

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása

0,559
0,559
32,098

0

0

0

0

0,000

3,729

14,606

6,359

0,000

0,000

7,405

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6. Mellékletek
1. melléklet – A megye forrásának a 6%-os EK tartalék átcsoportosítását követő
megoszlása prioritásonként

A területi szereplő forrásának a 6%-os EK
tartalék átcsoportosítását követő
megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)
1. Térségi gazdasági
környezet fejlesztése a
foglalkoztatás elősegítésére

12,621

2. Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

5,583

3. Alacsony széndioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi
területeken

8,151

4. A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és a
társadalmi együttműködés
erősítése

2,355

5. Megyei és helyi emberi
erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

3,389

2. melléklet – Az egyes intézkedések esetében meghatározott felhasználási módok aránya
(százalék)

Megyei Önkormányzat saját projekt
Földrajzi célterület
Forráskeret
felhasználási
módok

Fejlesztési cél
Kedvezményezetti csoport
Minden megyén belüli jogosult
számára igényelhető

Megyei Önkormányzat saját projekt
Földrajzi célterület
Forráskénét
fal
használási
módok

Fejlesztési cél
Kedvezményezetti csoport
Minden megyén belüli jogosult
számára igényelhető

1.1. Helyi
gazdasági
infrastruktúra
fejlesztése

1.2. Társadalmi
és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés

1.3. A
gazdaságfejlesztést és a
munkaerő
mobilitás
ösztönzését
szolgáló
közlekedés
fejlesztés

1.4. A
foglalkoztatás
segítése és az
életminőség
javítása
családbarát,
munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével

2.1.
Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
településfejlesztés

3.1.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

3.2.
Önkormányzatok
energia hatékonyságának és a
megújuló
energiafelhasználás arányának
növelése

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.1.
Foglalkoztatás
növelést célzó
megyei és helyi
foglalkoztatási
együttműködések
(paktumok)

5.2. A
társadalmi
együttműködés
erősítését
szolgáló
helyi
szintű
komplex
programok

5.3. Helyi
közösségi
programok
megvalósítása

0%
0%

0%
0%

0%
0%

4.1.Egészségügyi
alapellátás
infrastruktúra
fejlesztése

4.2. A szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése

4.3. Leromlott
városi
területek
rehabilitációja

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

0%

0%

100%

100%

100%

50%

100%

100%
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3. melléklet – A kötelezettségvállalás ütemezése
A kötelezettségvállalás ütemezése intézkedésenként éves bontásban (Mrd Ft)
Intézkedés
TOP-1.1.
TOP-1.2.
TOP-1.3.
TOP-1.4.
TOP-2.1.
TOP-3.1.
TOP-3.2.
TOP-4.1.
TOP-4.2.
TOP-4.3.
TOP-5.1.
TOP-5.2.
TOP-5.3.
Összesen

2015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Kötelezettségvállalás (Mrd Ft)
2016
2017
2018
2,673 1,742 0,000
2,000 1,134 0,000
2,397 0,000 0,000
2,000 0,674 0,000
4,439 1,144 0,000
2,500 0,462 0,000
3,500 1,689 0,000
1,019 0,000 0,000
0,649 0,000 0,000
0,687 0,000 0,000
2,503 0,000 0,000
0,326 0,000 0,000
0,000 0,559 0,000
24,693 7,405 0,000

2019
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

A kötelezettségvállalás kumulált ütemezése intézkedésenként éves bontásban (Mrd Ft)
Intézkedés
TOP-1.1.
TOP-1.2.
TOP-1.3.
TOP-1.4.
TOP-2.1.
TOP-3.1.
TOP-3.2.
TOP-4.1.
TOP-4.2.
TOP-4.3.
TOP-5.1.
TOP-5.2.
TOP-5.3.
Összesen

2015
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Kötelezettségvállalás (kumulált, Mrd Ft)
2016
2017
2018
2019
2,673
4,415
4,415
4,415
2,000
3,134
3,134
3,134
2,397
2,397
2,397
2,397
2,000
2,674
2,674
2,674
4,439
5,583
5,583
5,583
2,500
2,962
2,962
2,962
3,500
5,189
5,189
5,189
1,019
1,019
1,019
1,019
0,649
0,649
0,649
0,649
0,687
0,687
0,687
0,687
2,503
2,503
2,503
2,503
0,326
0,326
0,326
0,326
0,000
0,559
0,559
0,559
24,693
32,098
32,098
32,098
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2020
4,415
3,134
2,397
2,674
5,583
2,962
5,189
1,019
0,649
0,687
2,503
0,326
0,559
32,098

