JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Előterjesztés
a Megyei Közgyűlésnek
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020
2.0 változata” első megfogalmazására
A megyei önkormányzatok tervezési feladatainak, amelyek a 2014-2020 közötti európai uniós
fejlesztési ciklusra való felkészülést és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
/TOP/ megyébe dedikált kerete felhasználásának megalapozását szolgálják, operatív
szakasza is a befejeződéshez közeledik. A megyei integrált területi programok /ITP/
véglegesítése a soron következő tervezési feladat.
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága – az Irányító Hatósági feladatokat ellátó szervezet /továbbiakban: IH/ –
által megküldött „Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és
megvalósításához – 2.0 verzió – 2015.02.10.” című dokumentum tartalmazza a megyei ITP-ék
pénzügyi keretének részleteit és a további tervezés szakmai-tartalmi követelményeit és
menetrendjét:
Határidő
2015. január 28 – február 12.:
2015. március 2.:

2015. március 9.:

2015. március hó:
2015. március 20.:
2015. április 6.:
2015. április 27.:
2015. május 11.:
2015. május – június hó:
2015. június hó:

Feladat
Irányító Hatóság (IH) indító megbeszélések régiónként a területi
szereplőkkel
(az Észak-alföldi egyeztetés megtörtént 2015. február 12-én).
az Integrált Területi Program (ITP) útmutató alapján első körös intézkedési
szintű forrásallokációs és indikátorvállalási javaslat a területi szereplők
részéről, annak megküldése az IH részére
(a Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága 8/2015. (II.27.)
TMB számú határozatával fogadta el).
a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és véglegesítése
a területi szereplők által és annak megküldése az IH részére
(a Megyei Közgyűlés 5/2015. (II.13.) számú határozatával elfogadta a
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert).
az Operatív Program (OP) elfogadását követően a Monitoring Bizottság IH
általi összehívása, a kiválasztási kritériumrendszerek elfogadása.
a forrásallokációs javaslatok IH általi összesítése és az egyeztetések
lefolytatása.
ITP-ék első körös verziójának megküldése az IH részére minőségbiztosításra
(a Megyei Közgyűlés a jelenlegi soron kívüli ülésén tárgyalja).
az IH általi minőségbiztosítás eredményének megküldése.
végleges ITP benyújtása
(a Megyei Közgyűlés 2015. április 24-ei soros ülésén tárgyalja).
az ITP-ék Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NKF) elé terjesztése és
elfogadása.
az ITP-ék elfogadását követően a felhívások IH általi megjelentése.
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Az IH a területi szereplők nagy száma – 18 megyei önkormányzat és 22 megyei jogú város –
és a határidők be nem tartása miatt csak csúszással tud véleményt adni a megyénkből
időben megküldött március 2-áig, illetve március 9-éig esedékes tervezési részanyagokra.
Ezért az IH-val történt előzetes egyeztetésnek megfelelően a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata” első megfogalmazása – amely
minőségbiztosításra kerül – az eddigi megyei tervező munkán alapul. Várható a
dokumentum módosulása az IH véleménye, a soron következő egyeztetések és a
minőségbiztosítás nyomán.
A megyei ITP 2.0 változata első megfogalmazását az előterjesztés melléklete (szöveges rész
és a 8/2015. (II.27.) TMB számú határozattal elfogadott excel táblázat) tartalmazza.
A mellékelt dokumentum kialakításánál:






a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer választható elemeinek meghatározása a
megyei területfejlesztési koncepció célrendszerére alapozódik,
a prioritásokon belül az intézkedések közötti forrás átcsoportosítás az eddigi tervező
munka alapján nem indokolt,
a forráskihelyezés erőteljesebb ütemét a megye fejlődésének gyorsítása teszi
szükségessé,
a forrás felhasználási módokra tett javaslatok szintén az eddigi tervezés tapasztalatai
alapján fogalmazódtak meg,
a vállalandó 38 indikátor esetében a felénél fogalmazódott meg alacsonyabb mértékű
javaslat.

A minőségbiztosítás után – a szükség szerint átdolgozott – ITP jóváhagyásra a Megyei
Közgyűlés elé kerül. Erről a tervdokumentumról dönt határozatban a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság /NFK/.
Az NFK határozata tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

az elfogadott ITP megnevezését,
az ITP-ét végrehajtó szervezet megnevezését,
az ITP teljes 7 éves forráskeretét,
az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat,
az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt.

Az ITP végrehajtása júniusban – a támogatási felhívások megjelenésével – kezdődik meg.
A benyújtott kérelmekről szeptembertől születhetnek meg az első támogatási döntések. A
kérelmeket a Közreműködő Szervezeti /KSZ/ feladatokat ellátó Magyar Államkincstár
megyei igazgatóságai fogadják be és értékelik. Az IH vezetőjének döntését egy Döntés
Előkészítő Bizottság /DEB/ munkája alapozza meg, amelyben együttdöntési jogosítványa
lesz az IH delegáltjának és az adott megyei önkormányzat képviselőjének – vagyis a
megyei önkormányzat támogatása nélkül nem részesülhet pozitív elbírálásban egy kérelem
sem.
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A megyei önkormányzatok feladata és hatásköre – a kiválasztási folyamatba építve – az
alábbiak során érvényesül:
1. a program szintű horizontális kiválasztási kritériumok terület specifikus
szempontjainak kidolgozása,
2. az ITP-k és benne a forrás felhasználási keretösszegek és módok meghatározása,
3. az ITP keretén belül az indikátorvállalások megtétele és az ITP végrehajtása során
azok teljesítése,
4. a felhívás véleményezése és a felhívás szintű értékelési szempontrendszer terület
specifikus szempontjainak kialakítása /ez az egyik kulcs elem/,
5. részvétel a DEB-ben szavazati joggal,
6. az ITP nyomon követése és monitoringja.
Itt válik meghatározóvá az, hogy az ITP 1.0 változatához képest több lényeges eltérést fog
tartalmazni a végleges Megyei Integrált Területi Program. Ezek közül a legfontosabb:
- az eddig konszenzussal kialakított projektlista használatának formális kizárása,
valamint
- a megyei önkormányzat végrehajtási felelősségi körben hozott döntéseinek és
delegáltjának a DEB ülésein képviselt álláspontjának a megalapozása.
A megyei önkormányzat egyértelműen felelős az ITP végrehajtásáért, azonban ennek felelős
vállalásához a jövőben is konszenzusos fejlesztési politikára van szükség. Ennek eszközei a
jövőben is:
- a területi koordináció,
- a projektgenerálás és
- a településektől átvállalt projektmenedzsment.
Utóbbi felmérése még januárban megtörtént. Az uniós támogatások felhasználását szabályozó
272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. számú melléklete 2.7.2. pontja szerinti a speciális
lehetőséggel – a megyeszékhely járásán kívüli település átadhatja támogatott projektjének
menedzselést a megyei önkormányzatnak, amely azt köteles ellátni – az érintett 60
településből 47 jelezte előzetesen ez irányú szándékát.
Az ITP 1.0 változata projektlistáinak – amelyeket megyei szinten a szükséges módosítások
után továbbra is kiinduló alapként lehet kezelni – és az ITP 2.0 teljes költségeket tartalmazó
prioritás szintű kereteinek összevetése után megállapítható, hogy:
-

a TOP 1.1, TOP 1.3 és TOP 1.4 intézkedéseknél van többletigény,
a TOP 3.2, TOP 4.1, TOP 4.2 és TOP 4.3 intézkedéseknél lényegében
megvalósíthatók a megfogalmazott javaslatok,
a TOP 1.2, TOP 2.1, TOP 3.1, TOP 5.1, TOP 5.2 és TOP 5.3 intézkedéseknél
rendelkezésre álló forráskeret nagyobb, mint az eddig ismert projektek összköltsége.
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A forráskeretek és a pályázati szándékok összehangolását – a megváltozott helyzetben intézkedés szintű tematikus értekezleteken lehet elvégezni, ahol szabad forrás esetén a
projektgenerálás a cél, míg többlet igénynél döntően önmérsékletre lehet ösztönözni. /Ezek
eredményes lefolytatásához már ismerni kellene a támogatható tevékenységek konkrét
feltételeit./
A többlet igények kezelése alapvetően a felhívások területi specifikumainak kialakításánál
– például a támogatható projektméret szabályozása – lesz lehetséges. /A TOP 1.1 és TOP 2.1
intézkedéseknél a tematikus értekezletek első körben 2015. március 11-én megtartásra
kerültek./
E két tevékenység folyamatos munkavégzést fog jelenteni az elkövetkező években. Ezekre
alapozva – bizottsági/közgyűlési – ajánlások keretében nyílhat mód a megyei önkormányzat
delegáltja DEB-en képviselendő álláspontjának megalapozására.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést, a megyei ITP 2.0 változata első
megfogalmazását és a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés …./2015. (….. ) számú határozata a „JászNagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata” első
megfogalmazásáról
1) A Megyei Közgyűlés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi
Program 2014-2020 2.0 változata” első megfogalmazását megtárgyalta és azt a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2) A „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0
változata” első megfogalmazását minőségbiztosítás céljából a Nemzetgazdasági
Minisztérium részére meg kell küldeni.
Határidő: 2015. április 6.
Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke
3) A Nemzetgazdasági Minisztérium minőségbiztosítása figyelembevételével – a szükség
szerint átdolgozott – „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program
2014-2020” című dokumentumot jóváhagyásra a Megyei Közgyűlés elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2015. április 24.
Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

