F.M. Közgyőlése 108/2007. (III.21.) K.h.sz. határozata

a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program Regionális Akciótervének
(2007-2008) véleményezésérıl

1.) Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a Közép-dunántúli Operatív Program
Regionális Akciótervének (2007-2008) egyeztetési anyagát.

2.) A Közgyőlés az egyeztetési anyagban foglaltakkal kapcsolatban az alábbi
észrevételekkel kíván élni.

A Közgyőlés javasolja, hogy

- a tervezés önállóan megpályázható tevékenység legyen valamennyi olyan
konstrukciónál („ablakban”), ahol a program/projekt megvalósításához területtelepülés-, illetve környezetrendezési, vagy mőszaki tervek szükségesek.

- a hátrányos helyzető térségekben megvalósuló programok, illetve projektek
élvezzenek elınyt, amit a RAT horizontális szempontjaként lehetne érvényesíteni, a
korábbi pályázati gyakorlathoz hasonló eszközökkel – pl. a támogatásintenzitás
növelésével, vagy a pályázatok elbírálásánál alkalmazandó különleges prioritásként.

- a 2.1.1. Kiemelt vonzerı-, termék- és infrastruktúra-fejlesztések támogatása
mőveletnél a támogatás minimális összegét 500 m Ft helyett 25 m Ft-ban határozzák
meg, mivel az kiemelt vonzerıknél tulajdonosi, kezelıi vagy fenntartói pozícióban
lévı önkormányzatoknál a 10%-os (50 m Ft-os) önerı elıteremtése gondot okozhat.

- a Kistérségi szinten elérhetı egészségügyi és szociális szolgáltatások (4.3.1.)
mőveletben a nappali szociális ellátás mellé kerüljenek be a támogatható
tevékenységek körébe az állandó ellátást nyújtó ápoló-gondozó intézmények, melyek
megyei-kistérségi szintő ellátásuk nyomán nagyobb területet fednek le. Az alap- és
középfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése mőveletnél (4.2.2.) javasoljuk, hogy a
támogatható intézmények közé kerüljenek be a vegyes oktatási profilú intézmények.

- az óvodai ellátás és az alap- és középfokú oktatás infrastrukturális fejlesztése
mőveleteknél (4.2.1. és 4.2.2.) , valamint a Kistérségi szinten elérhetı egészségügyi
és szociális szolgáltatások mőveletnél (4.3.1.) pontosan kerüljenek meghatározásra
a hátrányos helyzető és az ellátáshiányos térségek és azok települései, valamint az,
hogyan kívánják elınyben részesíteni az ezen területekrıl pályázókat.

- a 2.1.2. Integrált vonzerı- és termékfejlesztések támogatása mőveletnél a
támogatás minimális összegét 50 m Ft helyett 25 m Ft-ban határozzák meg, mivel a
fejlesztési eszköz a célcsoportnak másodlagos vonzerıt jelentı kisebb értékek és
szolgáltatások fejlesztését támogatja.

- a II. fejezet „Indikatív projektlista/központi projekt megnevezése lista” alapját képezı
kistérségi projektlista egészüljön ki a megyei önkormányzatok, így a Fejér Megyei
Önkormányzat által az akcióterv pontosításához fontosnak tartott, és megvalósításra
tervezett alábbi projektekkel:

1. Fejér Megyei Szent György Kórház Haemodinamikai Központ kialakítása,
Székesfehérvár (1,2 milliárd Ft)

2. Fejér Megyei Szent György Kórház Székesfehérvár, Regionális Sürgısségi
Centrum kialakítása, Székesfehérvár (1,2 milliárd forint)

3. Sárbogárd kistérségi Multifunkcionális és Egészségügyi központ (1,0 milliárd Ft)

4. Enying kistérség Multifunkcionális és Egészségügyi központ kialakítása (1,2
milliárd Ft)

5. Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Sárosd: ápoló-gondozó otthon kiváltása új
épületegyüttessel, Sárosd (1,8 milliárd forint)

6. Fejér Megyei Ápoló-Gondozó Otthon, Polgárdi-Ipartelepek: 110 férıhelyes ápológondozó otthon és 110 férıhelyes lakóotthon létesítése, Polgárdi és Székesfehérvár
(1,2 milliárd forint)

7. Óvoda, Általános Iskola, Speciális szakiskola, Diákotthon és Gyermek- otthon,
Velence:
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elhelyezéssel, Velence (724 millió forint)

8. Petıfi Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Sárbogárd: gimnázium
felújítása és bıvítése 4 tanteremmel, Sárbogárd
(256 millió forint)

9. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Székesfehérvár: könyvtár építése több
telephelyő mőködés integrálásával, Székesfehérvár
(2,2 milliárd forint)
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Székesfehérvár:

Oskola

utcai

épületegyüttesének teljes rehabilitációja, Székesfehérvár
(1,1 milliárd forint)
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akadálymentesítése,fejlesztése szakmai és mőszaki program alapján, Mezıszilas,
Alap, Bicske, Gánt, Polgárdi-Tekerespuszta (3-4 milliárd forint)

12. Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában / mőködtetésében lévı oktatási
intézmények komplex akadálymentesítési programja. (900 millió forint)

13. A VVSI szolgáltatásainak vízi turizmus célú minıségjavító fejlesztése: Agárd,
Gárdony (700 millió forint)

14. Gyógypedagógiai Központ – új funkciók: egységes gyógypedagógiai módszertani
központ is – központi telephelyének kialakítása, illetve decentrumok kistérségi
központokban történı kialakítása

(87 millió Ft.)

15. Tornaterem építése két intézményünknél (420 millió Ft.)

16. VVSI Északi evezıspálya partfalának kiépítése, kikötı megfelelı kialakítása a
verseny- és egyéb elıírásoknak megfelelıen
(500 millió Ft.)

17. Humán Szolgáltató Központ kialakítása (2, 5 milliárd Ft.)

- a IV. 4.) pontnál a ROP Regionális Akcióterve egészüljön ki a Fejér megyében
található, a megengedett határérték feletti, arzénes és ammóniás tartalmú ivóvizek
sürgıs és alacsony önrésző tisztításának pályázati lehetıségével. Ha kell, a KEOP
felé irányítsa ezt a rendkívül sürgıs és fontos pályázati tevékenységet.

- a RFT elnöke nyisson lehetıséget a belterületi vízrendezés és belvíz elvezetés
pályázatainak, különösen azon területeken, ahol a megyében a ROP vagy KEOP
pályázatán belül, vízrendezési vagy revitalizációs munkák folynak.

A közgyőlés továbbá az alábbi észrevételeket, javaslatokat tette:

1. Az Akcióterv keretében meghirdetésre kerülı pályázatokon való részvételhez
szükséges önrész (jellemzıen 40-60%-os) túlzottan magas mértéke jelentısen
megterhelné a pályázó önkormányzatokat, különösen a kistelepüléseket, egyéb
szervezeteket, vállalkozásokat, ezért indokolt lenne az elıírt pályázati önrész
mérséklése.

2. A gazdálkodók számára megszabott pályázati feltételek túlzott mértékőek,
melyeknek a vállalkozások esetében csak a tıkeerısek tudnak megfelelni,
mindamellett, hogy ezek teljesítése a gazdálkodók egzisztenciáját is veszélyezteti. A
pályázati lehetıségekbıl a kisvállalkozók kiszorulnak, ezért a pályázati feltételek
szigorának mérséklése szükséges.

3. Az Akciótervben csak a kistérségek, megyei jogú városok és a Balaton szerepel
célterületként, azonban pályázat-elıkészítési lehetıségek vonatkozásában a megyei
önkormányzatokat is indokolt lenne feltüntetni, tekintettel az általuk fenntartott
intézményekben ellátottak magas létszámára.

4. Fontos, hogy ne csak az Akciótervhez, hanem a többi ágazati operatív
programhoz is kapcsolódjanak különbözı pályázat-elıkészítési alapok.

5. A Székesfehérváron található Nemzeti Emlékhely fejlesztésének célkitőzése is
kerüljön bele az Akciótervbe.

6. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az Akciótervben minden
eszközzel adjon lehetıséget arra, hogy Fejér megye déli részének „fejlıdésbeni
leszakadása” megálljon.

7. A közgyőlés elnöke felkéri a KDRFT elnökét, miszerint szorgalmazza a
közlekedési projektek között az M8 fıút Veszprém-Sárbogárd-Dunaújváros közötti
szakasza, az M81-es fıút 4 forgalmi sávú kiépítése Mór és Székesfehérvár elkerülı
szakaszával, a 7. sz. fıút Velencei-tavat és Martonvásárt tehermentesítı szakaszai,
a 63 sz. fıút Sárbogárdot tehermentesítı szakasza, a 62. sz. fıút Seregélyest és
Perkátát elkerülı szakasza kiemelt fontossággal történı kezelését, és - lehetıség
szerinti - mielıbbi megépítését.

3.) A Közgyőlés kifejezi azon igényét, hogy a jelen határozat 2.) pontja alatti
projektlistát a fejlesztési szándékainak tükrében a késıbbiekben

pontosíthatja,

illetve kiegészítheti.

4.) A Közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy a véleményt továbbítsa a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke felé.

Felelıs: Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a közgyőlés elnöke

Határidı: a közgyőlés véleményének továbbítására: 2007. március 22.

Székesfehérvár, 2007. április 5.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

