JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Előterjesztés
a Megyei Közgyűlésnek
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program
véglegesítése keretében
a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
kialakítására
Az előző önkormányzati ciklusban a megyei önkormányzatok legfontosabb szakmai feladata
a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra való megyei felkészülés irányítása és Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ felhasználását megalapozó tervező munka
volt. Ennek keretében – a jogszabályi követelmények és szakmai elvárások szerint –
megalkotásra került a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési
program, elkészült a TOP-ból megyére dedikált források felhasználását célzó megyei
integrált területi program /ITP/ első változata és az ágazati operatív programok megyei
részdokumentumai – az ITP és az ágazati részdokumentumok részei a projektlisták. /A
dokumentumok tételesen megtalálhatók a Megyei Önkormányzat honlapján: www.jnszm.hu/
Tervezés 2014-2020.
Az ITP véglegesítéséhez szükséges szabályozási háttér kialakulóban van:
 a 1702/2014. (XII.13.) számú Kormányhatározat újból meghatározta a megyére
dedikált – már egységes – keretet /megyénkben ez 53,78 milliárd Ft/,
 a 272/2014. (XI.5.) számú Kormányrendelet szabályozza 2014-2020 közötti európai
uniós fejlesztési ciklus végrehajtási rendjét /ez tartalmazza a megyei
önkormányzatok szerepét is/,
 Európai Bizottság jóváhagyására várnak az operatív programok /ez várhatóan még
februárban megtörténik/,
 körvonalazódnak a támogatási rendszer követelményei /ezek véglegesítése márciusban
tervezett az Operatív Programok Monitoring Bizottsága által/.
Az ITP-k végleges változatának szakmai és tartalmi követelményeit a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága /NGM
RFP HÁT/ által kialakított „Útmutató a megyék integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához – 2.0 verzió – 2015.01.30” című dokumentum
tartalmazza. Az útmutató elérhető: www.jnszm.hu/ Tervezés 2014-2020/ Háttéranyagok.
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Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy a végleges ITP-nek nem képezi részét konkrét
projektlista /ez a brüsszeli elvárás/. A megyei önkormányzat a felelős a végrehajtásért: a
vállalt intézkedés szintű forrás felhasználási arányok, valamint a megvalósuló fejlesztések
eredményét és hatását mérő indikátorok teljesüléséért. A kiírásra kerülő támogatási rendszer
kialakításában is szerepe lesz a megyéknek. A megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések
döntésre való előkészítésében pedig együttdöntési jogosítványa van a megyei
önkormányzatnak. A megyeszékhely járásán kívüli települések megkeresése esetén pedig – a
a támogatási okirat megszületése után – a megyei önkormányzat köteles ellátni a konkrét
projektmenedzseri feladatokat.
A tervezés további menete pedig az alábbiak szerint alakul:
 2015. február:
 2015. március:
 2015. április:
 2015. május:

az ITP 1.0 változat aktualizálása, a Területi Kiválasztási
Kritérium Rendszer /TKKR/ megyei specifikumainak
meghatározása /közgyűlési döntés/,
az ITP 2.0 változat kialakítása és minőségbiztosításra megküldése
/közgyűlési
döntés/,
a
konkrét
támogatási
feltételek
meghatározásában való közreműködés,
az ITP 2.0 minőségbiztosítás utáni megyei elfogadása /közgyűlési
döntés/,
az ITP 2.0 kormányzati jóváhagyása /Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság (NFK)/.

A fentiekből adódóan júniustól kezdődhet meg a végrehajtás az első támogatási kiírások
megjelentetésével, míg a támogatási döntéseket szeptembertől lehet meghozni. A kérelmeket
a közreműködő szervezeti /KSZ/ feladatokat ellátó Magyar Államkincstár fogadja be és
értékeli, a döntés-előkészítő bizottságban van együttdöntési jogosítványa a megyei
önkormányzatnak és az irányító hatóság /IH/ képviselőjének /NGM RFP HÁT/, a végső
kötelezettségvállalást továbbra is az IH vezetője hozza meg.
A vázolt ütemezésnek megfelelően most a megyei önkormányzatnak a 272/2014. (XI.5.)
számú Kormányrendelet 54.§ (4) bekezdés szerint a TKKR specifikumairól kell
döntenie – a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program
alapján –, amelyek majd a konkrét támogatási feltételekben jutnak érvényre.
Az IH által meghatározott, kötelező kritériumokat az 1. számú melléklet, míg a megyék által
választhatókat a 2. számú melléklet tartalmazza. Ezekből kell legalább hármat kiválasztani.
A megyei tervdokumentumokban foglaltak alapján az alábbi megyei speciális kritériumok
kiválasztása indokolt:
 II.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó
indikátoraihoz
Indoklás: A megyei program a hosszú távú koncepció céljainak megvalósulását
konkretizálja a valós szükségletek figyelembevételével. A kapcsolódó indikátor pedig
meghatározza a szükséges változás kereteit. A megvalósítani kívánt fejlesztés az
illeszkedés vizsgálatával a társadalmi-gazdasági elvárásokhoz igazodóvá válik.
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 II.3. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez
Indoklás: Jász-Nagykun-Szolnok megye a Tisza mentén élesen két eltérő fejlettségű
részre hasad. A megye gazdaságilag fejlettebb nyugati fele dinamizmusának
fenntartása mellett általános cél a tiszántúli belső perifériák gazdasági megújítása.
Ezen utóbbihoz való hozzájárulás feltétele a munkanélküliség csökkentésének.
 II.5. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez
Indoklás: A hazai közcélú beruházások óriási hányada – és közvetve a gazdasági
növekedés is – az uniós támogatások függvénye. Ennek következtében elenyésző
mértékűek a hazai forrású beruházási pályázati rendszerek. Az uniós források
támogatási rendszere pedig nem minden esetben igazodik a magyarországi
szükségletekhez. A tényleges igényekhez igazodó nagyobb volumenű, függetlenebb
támogatási rendszer kialakulásához pedig tartós gazdasági növekedés szükséges.
 II. 6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez
Indoklás: A megyei területfejlesztési koncepció általános horizontális célként
fogalmazza meg a foglalkoztatás bővítésének elvárását minden fejlesztési célú
beavatkozásnál. A megyei program pontosítja ezt az elvet. A hazai gazdaság
növekedése, a megye társadalmi-gazdasági súlyának növelése, a megyén belüli területi
különbségek csökkentése nem képzelhető el anélkül, hogy mind nagyobb legyen az
értékteremtő munkát és a társadalmilag hasznos tevékenységet végzők – azaz a
munkavállalók – száma. A közjó növekedése mellett a családi és egyéni
boldogulásnak is ez a feltétele Magyarország gazdaságának mérete és szerkezete
alapján.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést, a mellékleteket és a határozati javaslatot
vitassa meg és hozza meg döntését.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …/2015. (II.13.) számú határozata a Területi
Kiválasztási Kritérium Rendszerről
1) A Megyei Közgyűlés a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer /TKKR/ kötelező
elemeit megismerte és az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
2) A Megyei Közgyűlés a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer /TKKR/ választható
elemeit a 2. számú melléket szerint fogadja el.
3) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét a javaslat felterjesztésére és érvényre
juttatására.
Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
Határidő: 2015. február 28., illetve folyamatos

