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I. A megye társadalmi-gazdasági folyamatai
A rendelkezésre álló (KSH 2013/4. negyedévi ) megyei adatok a társadalom és a gazdaság több
területén az elmúlt évben kedvező változásokat jeleznek. A demográfiai adatok kismértékű
javulást mutatnak, illetve egyértelműen pozitív tendenciát jelez a munkanélküliségi és
foglalkoztatási ráta alakulása. A mezőgazdaság terméseredményei kedvezőbbek voltak az előző
évinél és gyarapodott az állatállomány is. Folytatódott az építőipari vállalkozások termelésének
bővülése és nominálisan növekedett a beruházási teljesítményérték. Ugyanakkor visszaesett az
ipari termelés volumene, tovább csökkent a lakásépítések száma és nem érte el az egy évvel
korábbi szintet a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma.
A megye fontosabb gazdasági jelzőszámainak változása, 2013
(az előző évhez képest, %)
Beruházás folyó áron
Kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái
Havi bruttó átlagkereset
Építőipari termelés volumene
Ipari termelés volumene
Épített lakások száma
Munkanélküliségi ráta
Foglalkoztatási ráta

15,3
-6,9
3,2
27,9
-2,9
-9,8
9,4% (* 9,1%)
49,5% (* 51,6%)

* országos átlag

A megye népessége 2013. január 1-én 386,7 ezer fő volt. Az év során a születések száma 0,3%kal, a halálozásoké ezt meghaladóan, 1,5%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ennek
köszönhetően a természetes fogyás lassult; a születések és halálozások egyenlege 1.950 fővel,
3,7%-kal csökkentette a megye népességét. (A természetes fogyás kismértékű csökkenése
figyelhető meg az országos adatokban is.) Szintén pozitív a házasságkötések számának
növekedése. (Az egy évvel korábbi adattal összehasonlítva 6,4%-kal több pár kelt egybe a
megyében.)
A munkaerő-felmérés adatai szerint az előző évhez képest nőtt a foglalkoztatottak száma és
csökkent a munkanélkülieké. A megyei foglalkoztatási ráta és a munkanélküliségi ráta is
javult: az egy évvel korábbinál a foglalkoztatási ráta 3,8%-kal magasabb, a munkanélküliségi
ráta pedig 3,6%-kal alacsonyabb volt (azonban mindkét megyei mutató az országos alatti).
2013-ban az alkalmazásban állók száma bővült. A nyilvántartott álláskeresők 2013. áprilisától
minden hónapban kevesebben szerepeltek a regiszterekben, mint az előző év azonos
hónapjaiban. (Az év során átlagosan 6,8%-kal kevesebb álláskeresőt tartottak nyilvántartásban,
mint az előző évben.) A 2013. decemberi adatok szerint a férfi álláskeresők száma 27%-kal, a
nőké 30%-kal csökkent a 2012. december 2-i zárónaphoz képest és a nemek közti arány is
kiegyensúlyozott volt. Ez kedvező változást jelez összevetve azzal, hogy az előző évben a nők
voltak többségben és részarányuk a korábbi évi adatokhoz képest 2012-ben növekedést
mutatott.
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A megyei álláskeresők iskolai végzettség szerinti összetétele lényegében megegyezett az egy
évvel korábbival; a regisztráltak 42%-a legfeljebb általános iskolát, 30%-a szakmunkásképzőt,
illetve szakiskolát végzett, 9,6%-uknak gimnáziumi, 15%-uknak szakközépiskolai, vagy
technikumi végzettsége volt, míg 3,3%-uk főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezett.
Pozitív változás, hogy a nyilvántartott álláskeresők között a pályakezdők száma az egy évvel
korábbihoz képest 24%-kal mérséklődött.
A KSH intézményi munkaügyi statisztikai adatai a legalább 5 főt foglalkoztató megyei
székhelyű vállalkozásoknál, létszámhatártól függetlenül a költségvetési szerveknél és a kijelölt
nonprofit szervezeteknél alkalmazásban állók számára és keresetére vonatkozóan nyújtanak
információt. Ezek alapján 2013-ban a megyében 4,4%-kal többen álltak alkalmazásban, mint
egy évvel korábban (85,8 ezren). Ezen belül a fizikai foglalkozásúak száma 6,2%-kal, a
szellemi foglalkozásúaké 1,3%-kal bővült. A versenyszférában összességében 3,6%-kal
növekedett a létszám. A költségvetési szerveknél tapasztalt 7,9%-os létszámbővülés mögött a
közfoglalkoztatás bővüléséből eredően a fizikai foglalkozásúak számának 18%-os növekedése
áll, miközben a szellemi foglalkozásúak száma alig (0,4%) nőtt.
A versenyszféra létszámbővülését a vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése,
hulladékgazdálkodás, ipar, szállítás, pénzügyi és biztosítási tevékenység, műszaki és
tudományos tevékenység, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységi
ágak alkalmazotti számának emelkedése magyarázza.
A jellemzően költségvetési szférába tartozó ágazatok közül a humán-egészségügyi, szociális
ellátásban – a fizikai foglalkozásúak létszámbővülése miatt – 24%-kal többen dolgoztak, mint
az előző évben, az oktatásban ugyanakkor 8,4%-os létszámcsökkenés történt. A közigazgatás,
védelem és társadalombiztosítás létszáma 0,6%-kal nőtt.
A bruttó átlagkeresetek éves növekedési üteme kissé elmaradt az országos átlagtól. (2013-ban
a megyei bruttó átlagkereset 179,8 ezer forint volt, ami 3,2%-kal volt magasabb az egy évvel
korábbinál, míg az országos átlagé – 230,7 ezer forint – 3,4%-kal.)
A gazdasági szervezetek számában tovább folytatódott a növekedés (2013-ban 1,3%-kal
többet tartottak nyilván, mint egy évvel korábban). A bővülést az önálló vállalkozók számának
növekedése eredményezte, miközben a társas vállalkozásoké az egy évvel korábbihoz
viszonyítva csökkent. A korábbi években jellemző tendenciának megfelelően gazdasági
szervezetek döntő többsége, 93%-a vállalkozás volt. További 5,8%-a nonprofit szervezet,
0,8%-a költségvetési szerv volt. A gazdasági szervezetek 98%-a 10 főnél kevesebb létszámot
foglalkoztatott. Az év végén a megyében 9,8%-kal kevesebb (1.374, az összes 2,5%-a)
gazdasági szervezet állt felszámolás alatt, mint az előző évben.
A társas vállalkozások számának az előző évihez viszonyított 1,2%-os csökkenése ellenkező
folyamatot mutat a korábbi állapothoz képest (akkor 1,9%-kal emelkedett az előző évihez
viszonyítva). A csökkenés azonban nem volt általános, a nemzetgazdasági ágak közül az
ingatlanügyletek, az egyéb szolgáltatások gazdasági ágak, az oktatás és mezőgazdaság társas
vállalkozások száma jelentősen, 3,0-5,9%-kal növekedett.
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A társas vállalkozások ágazati struktúrájában továbbra is a kereskedelem és gépjárműjavítás
képviselte (24%) a legnagyobb súlyt, az arány a tavalyival azonos. Sorrendben ezt a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység területén regisztráltak követik (13%-kal) és csaknem ezzel
megegyező az építőipari vállalkozások aránya is, annak ellenére, hogy a szervezetszám ebben
az ágban tovább csökkent. Az előző évekhez hasonlóan folytatódott a társas vállalkozásokon
belül a kft-k és részvénytársaságok számának növekedése a betéti társaságok számának
egyidejű csökkenése mellett. A kft-k részaránya így 2013 végére 66%-ra bővült, miközben a
betéti társaságoké 29%-ra mérséklődött (2012-ben ezek az arányok a korábbi évhez viszonyítva
64% és 32% voltak).
Az önálló vállalkozók száma a gazdasági ágak többségében növekedett, a legnagyobb súlyt
képviselő mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat területén 2,6%-kal. Kevesebb lett
ugyanakkor az önálló vállalkozó a bányászat, víz-és hulladékgazdálkodás, kereskedelem,
gépjármű-javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágakban.
A megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2013-ban 92 milliárd forintot költöttek
beruházásra, folyó áron 15%-kal többet, mint egy évvel korábban (2012. I-III. negyedévben
a megyei beruházási érték növekedése kb. 8% volt).
A székhely szerinti számbavételen alapuló beruházási teljesítményérték nominálisan
számottevően növekedett. (Ez az országos folyamatokkal megegyező tendenciát mutat.)
A teljesítményérték 64%-át adó ipari beruházások értéke folyó áron egyharmadával nőtt. A
11%-os részarányt képviselő mezőgazdaság beruházásai az előző évi szinten maradtak, a
kisebb súlyú építőiparé 8,8%-kal emelkedett. (A megyei székhelyű ipari vállalkozások
termelése 2011-től bővül.) A szolgáltató ágak közül a közigazgatás területén 19%-kal bővült a
beruházások folyó áras teljesítményértéke, ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatás ágban
egyharmadával és az oktatás területén közel felével kevesebb beruházás valósult meg, mint
2012-ben. A versenyszférához köthető szolgáltató ágak közül a kereskedelemben 6,1%-kal, a
szállítás és raktározás területén pedig 11%-kal csökkent a teljesítményérték. Összességében a
beruházások nominális növekedése döntően az építési projektek, valamint az importból
származó gép-és járműberuházások bővüléséből adódott.
A rendkívül meleg és aszályos 2012-es év után 2013-ban az időjárás kedvezett a megyében a
szántóföldi növénytermesztésnek, így a mezőgazdaság terméseredményei kedvezőbbek voltak
a 2012. évinél. Gabonából tavaly az előző évinél valamivel nagyobb területen 39%-kal több,
776 ezer tonna termett. Ezen belül búzából az egy évvel korábbinál kisebb területről 462 ezer
tonna került a magtárakba (2012-ben 361 ezer); termésmennyisége 28%-kal haladta meg a
2012. évit, hektáronkénti termésátlaga 4,2 tonna körül alakult (2012-ben 3,3 tonna). Kukoricát
egyharmadával nagyobb területen (47 ezer hektáron) termeltek, mint 2012-ben, a betakarított
termés (187 ezer tonna) mennyisége 2,2-szerese volt a 2012. évi rendkívül alacsony (82,7 ezer
tonna) termésmennyiségnek, és hektáronkénti hozama (3,9 tonna) is jelentősen meghaladta az
egy évvel korábbit (2,3 tonna). A többi kalászos gabona terméseredménye is meghaladta az
előző évi szintet (az árpánál a 2012-es 83 ezer tonnáról 95 ezerre, a napraforgómagnál 142
ezerről 152 ezerre, az őszi vetésű repcénél 14 ezerről 22 ezerre növekedett). Cukorrépából
2013-ban 42 ezer tonna termett a megyében, tizedével kevesebb, mint 2012-ben.
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A mezőgazdaság kedvező eredményei mellett az állatállomány is gyarapodott. Míg 2012-ben a
főbb haszonállatok száma a szarvasmarha-állomány stagnálása mellett visszaesett, addig 2013ban 5,7%-kal több szarvasmarhát (56 ezret) istállóztak, mint előző évben, a sertésállomány
pedig 4 ezerrel (219 ezerre) gyarapodott. Nőtt a juhállomány (78 ezerről 100 ezerre) és 8
ezerrel a tyúkfélék állománya is (801 ezerre).
A megye gazdaságában kiemelkedő szerepet betöltő, erősen exportorientált ipar termelésének
csökkenése 2011-ben kezdődött és ez a tendencia 2013-ban is folytatódott. Az ipari termelés
volumene a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások megyei telephelyein az előző évhez
képest 2,9%-kal mérséklődött (országosan ugyanakkor 1,4%-kal bővült), a megyei székhelyű
közepes és nagyméretű (legalább 50 főt foglalkoztató) vállalkozásoké pedig 5,6%-kal. A
termelés visszaesésében a megyei iparban meghatározó részarányt képviselő termékek export
piacának szűkülése játszott döntő szerepet. A megyei ipar értékesítésének 85%-a külföldre
irányul, amelynek volumene az egy évvel korábbinál 6,7%-kal volt kevesebb.
A megyei székhelyű ipari termelési érték legnagyobb részét (77%) kitevő gépipar termelése
8,2%-kal esett vissza. 2013-ban a gépipari értékesítek 96%-a külföldi piacokon realizálódott.
Meghaladta az előző évit a döntően szintén exportra termelő textilipar teljesítménye (23%-kal)
és az ágazat az ipari termelés 4-5%-át adta. A textiliparnál kisebb súlyú fémalapanyag és
fémfeldolgozási termék gyártása is növelte termelési volumenét (18%-kal) és bővült a kis
részarányt képviselő fafeldolgozás, papírtermékek gyártása, valamint a nyomdai tevékenység
termelése (előző évi másfélszeresére). Ugyanakkor a leginkább belföldi piacokra termelő
élelmiszeripar, gumi, műanyag és nemesfém ásványi termékek gyártása ágazat teljesítménye
2,0-7,2%-kal visszaesett a 2012. évihez képest.
A legalább öt főt foglalkoztató megyei székhelyű szervezetek építőipari termelési
volumenének 2010-ben kezdődő növekedése 2013-ban is folytatódott. A termelési érték 28%kal bővült az előző évhez képest (az országos termelésbővülés 12%-os volt). Az
építményfőcsoportok közül az épületépítés volumene 9,2%-kal, az egyéb építmények építése
34%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez utóbbi csoport háromnegyedét az út és vasút
építése tette ki.
A lakásépítések piacán tapasztalható csökkenés 2013-ban is folytatódott. Összesen 175 új
lakásra adtak ki használatbavételi engedélyt, ami 9,8%-kal elmaradt az előző évihez (194)
képest. (Országosan a megyeinél nagyobb mértékben – 31%-kal – csökkent az újonnan épített
lakások száma.) A használatba vételek 46%-a Szolnokon, 42%-a a megye többi városában
koncentrálódott, a községekben 13%-a valósult meg. A megyeszékhelyen az előző évinél 22vel több, 80 új lakást adtak át. A megyeszékhelyen kívüli városokban és a községekben
ugyanakkor csökkent az újonnan használatba vett lakások száma (26-tal, illetve 15-tel). Az
építtetői körön belül továbbra is a lakosság szerepe volt meghatározó, bár építéseik száma az
átlagosnál nagyobb mértékben csökkent. (Építtetői szerepvállalásuk 60%-ra mérséklődött.) A
vállalkozások
beruházásaiban
is
kevesebb
lakás
épült,
részesedésük
21
%-ot tett ki, míg a lakások egyötödét a helyi önkormányzatok, a központi költségvetés szervei
építtették.
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Az elmúlt két év növekedése után 2013-ban csökkent a megye kereskedelmi szálláshelyeinek
forgalma. Az egy évvel korábbinál 4,1%-kal kevesebb (163 ezer) vendég kereste fel a megye
kereskedelmi szálláshelyeit. Az eltöltött vendégéjszakák száma 6,1%-kal mérséklődött (466
ezer). Az országos adatok ezzel ellentétben bővülő vendégforgalmat jeleztek. Az átlagos
tartózkodási idő 2,9 éjszakát tett ki. A vendégforgalom meghatározó részét (85%-át, 2012-ben
84%-át) a belföldi vendégek adták, de míg a belföldi forgalom 2012-ben 10%-os élénkülést
mutatott, 2013-ban 3,6%-kal visszaesett és a vendégéjszakáik száma is elmaradt (2,5%-kal) az
előző évitől. Míg 2012-ben a külföldi vendégek száma és az általuk itt töltött vendégéjszakák
száma egyaránt növekedett a korábbi évhez képest, addig 2013-ban a külföldi turisták
vendégforgalma a belföldiekét meghaladó mértékben csökkent. 2013-ban 24 ezer (az előző
évinél 7,2%-kal kevesebb) külföldi kereste fel a megyei kereskedelmi szálláshelyeket és az
általuk eltöltött vendégéjszakák száma (98 ezer) ötödével esett vissza. A külföldi vendégek
továbbra is főleg Németországból és Lengyelországból érkeznek megyénkbe. A vendégek
mintegy 53%-a szállodában szállt meg, ezen egységekben azonban a belföldi és külföldi
turisták forgalma egyaránt elmaradt a 2012. évitől (a vendégek száma 1,1%-kal, a
vendégéjszakáké 3,4%-kal). Ezen belül nagyobb mértékben (15%-kal) a külföldi
vendégéjszakák száma esett vissza.
Mindezek ellenére a kereskedelmi szálláshelyek bevételei 2013-ban folyó áron 4,7%-kal
emelkedtek. A bevételeken belül a mintegy hattizedes részarányt képviselő szállásdíj bevételek
5,0%-kal emelkedtek, miközben a kisebb részarányú vendéglátásból származó árbevétel
hasonló mértékben csökkent. A csökkenő vendégforgalom mellett bekövetkezett szállásdíj
bevételek emelkedését a kiadott férőhelyek átlagárának 5,7%-os emelkedése eredményezte. A
kereskedelmi szálláshelyek díjbevételének (2,1 milliárd forint) nyolctizede a belföldi
vendégektől származott (ez hasonló arány volt az előző évben is, de akkor az I-III.
negyedévben az árbevétel 2,7 milliárd forintot tett ki). A 2012-ben bevezetett Széchenyi
Pihenőkártya népszerűsége 2013-ban is folytatódott. A tavalyi évben az I-III. negyedévben a
szállásdíjak 17%-át egyenlítették ki ily módon, ami 2013-ban 24%-ra emelkedett (2012. III.
negyedévre 251 millió, 2013-ban 377 millió forint értékben).
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II. A 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklus megyébe érkezett forrásai
A Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Irodája folyamatosan
figyelemmel kíséri a 2007-2013-as Európai Uniós ciklus Jász-Nagykun-Szolnok megyébe
érkezett pályázati támogatásait. A megítélt támogatások településenkénti/kistérségenkénti
összegzése a www.palyazat.gov.hu kormányzati portálon közzétett adatok alapján készült. A
megyei összesítő és részletező táblázatok elérhetőek a Megyei Önkormányzat www.jnszm.hu
honlapján, a Fejlesztési dokumentumok/Területfejlesztés elérési útvonalon, a „Megyei
elemzések” címszó alatt.
A kormányzati portálon közzétett
- „Európai Unió 2007-2013” címen (itt 2007-2012. közötti támogatási döntésű projektek
szerepelnek) és
- „Új Széchenyi Terv” címen (itt 2011-2014. közötti támogatási döntésű projektek
szerepelnek)
megítélt támogatások összesítése történt meg, a projekt helyszínének megadott településhez
történő besorolás szerint.
2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban megítélt támogatások
kistérségi összesítése
(Adatok forrása: www.palyazat.gov.hu, 2014. január 20.)

Kistérség

Jászberényi
Karcagi
Kunszentmártoni
Mezőtúri
Szolnoki
Tiszafüredi
Törökszentmiklósi
Összesen

2007-2013-as
uniós ciklusban
támogatott
projektek,
db

2007-2013-as
uniós ciklusban
megítélt
támogatás,
Ft

Kistérség
lakónépességéhez
viszonyítva
az 1 főre jutó
támogatás,
Ft

503
178
146
144
931
222
165

53.191.495.178,32.228.146.219,16.467.983.527,7.482.975.111,115.898.882.648,37.457.661.436,19.824.212.085,-

632.569,746.852,453.663,269.191,980.159,979.695,510.447,-

2.289

282.551.356.204,-

730.760,-

1 főre jutó
támogatás a
megyei átlag
(730.760,- Ft/fő)

százalékában,
%

87
102
62
37
134
134
70

Megjegyzés:
 az összesítés nem tartalmazza az M4-es és a 100-as vasútvonal fejlesztésére
megítélt támogatást.
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A támogatott projektek számának kistérségenkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:

A megítélt támogatások kistérségenkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:
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Kistérségenként az 1 főre jutó támogatást az alábbi diagram szemlélteti:

Összességében megállapítható, hogy:
a) a megye két legfejlettebb kistérsége, a Jászberényi és a Szolnoki szerepelt a
legeredményesebben,
b) a megye Kunszentmártoni, Mezőtúri és Törökszentmiklósi kistérségeibe érkezett a
legkevesebb uniós forrás,
c) az egy lakosra jutó pályázati aktivitás viszont a Szolnoki, a Tiszafüredi és a Karcagi
kistérségekben haladta meg a megyei átlagot.
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Jász-Nagykun-Szolnok megyébe érkezett Európai Uniós támogatások
2007 és 2013 között
(Adatok forrása: www.palyazat.gov.hu, 2014. január 20.)

Operatív
program

Támogatott
projektek,
db

Államreform OP (ÁROP)
Regionális OP (ÉAOP)
Gazdaságfejlesztési OP (GOP)
Környezet- és Energia OP (KEOP)
Közlekedés OP (KÖZOP)
Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP)
Társadalmi Infrastruktúra OP ( TIOP)
Összesen

Országos
sorrend

Elnyert
támogatás,
milliárd Ft

Országos
sorrend

23
413
961
210
18
520
64

10.
11.
15.
13.
4.
14.
12.

0,63
73,94
38,51
111,76
128,89
22,65
15,84

10.
11.
13.
4.
5.
12.
15.

2.209

14.

392,22

6.

Megjegyzés:
 a 100-as számú vasúti fővonal Szajol-Püspökladány szakasz felújítás arányos
részével – 110 milliárd Ft – korrigálva,
 nincs ideszámítva a nem területi megoszlással nyilvántartott M4 AbonyFegyvernek szakasz arányos része – 120 milliárd Ft – és a 31. számú főút
megyei szakaszának felújítása – 12 milliárd Ft.
A megyében megvalósuló állami fejlesztések (vasút, közút, árvízvédelem) az országos átlagnál
jobban járultak hozzá a megye eddigi teljesítményéhez. Ezt támasztja alá a GOP, a TÁMOP és
a TIOP pályázatokon nyújtott közepes, vagy rosszabb eredményesség is. A ROP pályázati
sikeressége pedig átlagosnak mondható.
A 2007-2013-as ciklus pénzügyi zárása – az n+2 szabályt is figyelembe véve – 2015 végén,
2016 elején lehet teljes körű, így a megyében felhasznált források is akkor lesznek ténylegesen
összegezhetők.
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III. A Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési
feladatai
1.

A Megyei Közgyűlés döntései

A Megyei Közgyűlés 2013. évben határozatot hozott:
 területfejlesztés témakörben:
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi területi folyamatairól és a Megyei
Önkormányzat területfejlesztési tevékenységéről,
 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Koncepció munkaanyagának
véleményezéséről,
 a Békés Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről,
 Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattevő Munkarésze
véleményezéséről,
 Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója véleményezéséről,
 a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről,
 a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről,
 Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója véleményezéséről,
 a „Nemzeti Fejlesztés 2020 – Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos
Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata” című dokumentum
véleményezéséről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről,
 a megye együttkezelendő térségei (Jászság; Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű
térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség; Mezőtúr térsége – Tiszazug) fejlesztési
előtanulmányainak elfogadásáról,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció egyeztetési anyaga
közvitára bocsátásáról,
 a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságfejlesztési javaslatok megküldéséről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció egyeztetési anyaga
közvitája során beérkezett észrevételekről,
 a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus előkészítése keretében a megyei
programozási
tevékenységre
vonatkozó
együttműködési
megállapodások
kezdeményezéséről,
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 a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró részének utómunkálatok
keretében történő kiegészítéséről,
 a megyei területfejlesztési koncepció területi hatásvizsgálatáról,
 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020” című
dokumentum elfogadásáról,
 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020” című
dokumentum közvitára bocsátásáról,
 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020” című
dokumentum kialakításának Partnerségi Tervéről,
 a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszakra történő operatív felkészülésről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti 2013. évi
közszolgáltatási szerződés megkötéséről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti 2013. évi
közszolgáltatási szerződés alapján megkötött megbízási szerződés elszámolásáról,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról,
 az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség hazai és decentralizált
forrásokkal kapcsolatos pályázatkezelési, a 2012. évi monitoring tevékenységéről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és az ÉARFÜ Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft közötti megállapodásról;
majd annak módosításáról,
 a 2007-2013-as NSRK (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret) uniós forrásainak
hasznosulásáról Jász-Nagykun-Szolnok megyében,
 a „Tisza-tó Térségfejlesztési Stratégiája – 2013” című dokumentumról,
 „A megyei szerepvállalás mintája a 2014-2020 közötti tervezési időszakra – A
Nagykunság térségi agrár- és vidékfejlesztési terv megalkotása” című
dokumentumról,
 az Államreform Operatív Program 1.2.11/A-2013 kódszámú konstrukció keretében
benyújtásra kerülő pályázat támogatásáról; majd annak módosításáról,
 az Államreform Operatív Program 1.A.6-2013 kódszámú „Közigazgatási partnerségi
kapcsolatok erősítése” elnevezésű konstrukció keretében pályázat benyújtásáról,
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 környezetvédelem témakörben:
 a 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap létrehozásáról
és a pályázat kiírásáról,
 a 2013. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról,
 a 2013. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott pályázatok elutasításáról,
 a Megyei Önkormányzat 2012. évi környezetvédelmi tevékenységéről,
 a 2013. évi „Települési Környezetért” cím adományozásáról,
 társadalom, gazdaság témakörben:
 a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsba történő delegálásról,
 a Tisza-tó Fejlesztési Kft számára tagi kölcsön nyújtásáról,
 a Konvergencia Regionális Fejlesztési Programok Monitoring Bizottságban végzett
munkáról,
 a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás további működéséről,
 a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának
módosításáról,
 a megyei értéktár és a Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról,
 a Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
 a Megyei Értéktár Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról,
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
fordulójához való csatlakozásról,
 a 2013. évi „Ifjúságbarát Önkormányzat” cím adományozásáról,
 a 2013. évi „Idősbarát Önkormányzat” cím adományozásáról,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi és 2013. I-IV. havi munkaerő-piaci
helyzetéről,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye ár- és belvízvédelmi helyzetéről,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 2012. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos feladatokról
szóló beszámolóról,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1.000 fő alatti népességszámú településein
egészségügyi szűrőprogram szervezéséről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Útügyi Miniszteri Biztos által elvégzett munkáról,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye állami közúthálózatának állapotáról és felújítási
lehetőségeiről,
 a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett
okokról és a szükséges tennivalókról a 2012. évi adatok alapján,
 Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ivóvízminőség-javító programok megvalósításáról,
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 turisztika, marketing témakörben:
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013-2014. évi Kommunikációs
Tervéről,
 a 2013. évi „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím
adományozásáról,
 a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye” cím használatának
meghosszabbításáról,
 nemzetközi kapcsolatok témakörben:
 a nemzetközi kapcsolatok 2012. évi tervének végrehajtásáról és a 2013. évi
nemzetközi programok tervéről,
 a Kínai Népköztársaság Shanxi Tartomány Népi Kormányzatával az együttműködés
erősítéséről,
 területrendezési témakörben:
 Jászjákóhalma község településrendezési eszközeinek – meglévő ipari területek
beépítési értékeinek növelése érdekében tervezett – módosításáról,
 Tiszafüred város településrendezési eszközeinek – négy belterületen lévő területre
tervezett – módosításáról,
 Jászberény város településrendezési eszközeinek 2012. évi módosításáról,
 Törökszentmiklós város településrendezési eszközeinek – a 0665/28 hrsz-ú
földrészletre vonatkozó tervezett – módosításáról,
 az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény tervezett
módosításáról,
 a „Tisza-tó – Hortobágy térség” kiemelt térséggé nyilvánításának
kezdeményezéséről,
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv 2012. évi hatályosulásáról.
A Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága – bizottsági hatáskörben –
határozatot hozott:
 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Munkarésze I.
változatáról (november).
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2.

A 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés főbb
eredményei

A Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai között meghatározó tevékenység a 20142020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei
tervdokumentumok kidolgozása.
Ennek keretében a főbb eredmények:
 A megye városaival aláírt együttműködési megállapodás alapján kijelölésre került a
jövőben együttkezelendő 4 térség – Jászság; Szolnok–Törökszentmiklós–Martfű
térsége; Nagykunság – Tisza-tavi térség, Mezőtúr térsége – Tiszazug –, amelyekre
térségfejlesztési előtanulmányok is készültek. Ezek hasznosítása a gazdaságfejlesztés
terén hangsúlyos.
 Kialakult és fokozatosan finomodott a megyei hatáskörbe utalt gazdaságfejlesztési
eszközök felhasználásának célrendszere.
 Elfogadásra került a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció
2014-2020” című dokumentum.
 Széleskörű projektgyűjtésre és egyeztetésre alapozva elkészült a Megyei
Gazdaságfejlesztési Részprogram és a Megyei Kistérségi Fejlesztési
Részprogramok első változata, megtörtént az ágazati operatív programokból
finanszírozható fejlesztések kiválasztása.
 A megyei területfejlesztési koncepció és a tényleges fejlesztési elképzelések közötti
kapcsolatot biztosító „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program
2014-2020” című dokumentum közvitára bocsátása megtörtént.
 A megye településeivel kistérségenként együttműködési megállapodást írt alá a
Megyei Önkormányzat a tervezési és programozási feladatokra, ennek keretében térségi
szakemberek segítették a települési tervezést.
 Egyes kiemelt témakörökben – ivóvízminőség-javítás, belterületi belvízrendezés,
alsóbbrendű utak felújítása – háttértanulmányok készültek.
A megyei tervező munka dokumentumai folyamatosan közzétételre kerülnek a Megyei
Önkormányzat www.jnszm.hu honlapján, a Tervezés 2014-2020 címszó alatt, az „Egyeztetési
dokumentumok”, „Jóváhagyott dokumentumok”, „Háttéranyagok”, „Programozás” és
„Partnerség” menüpontokban.
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3.

Területrendezési tevékenység

A területrendezésről és területfejlesztésről szóló 1996. évi XXI. tv. a továbbiakban (Tftv) 14.§
(5) bekezdése a megyei önkormányzatot kötelezi, hogy a területrendezési tevékenységéről
évente számoljon be a területrendezésért felelős miniszternek. Jelen előterjesztés a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2013. évi területrendezési tevékenységéről készített
beszámoló.
A Megyei Önkormányzat feladata a Tftv 12. § (1) b) pontja szerint az országos területrendezési
terv véleményezése.
2013-ban folyamatban volt az Országos Területrendezési Tervről szóló 2013. évi XXVI.
törvény (a továbbiakban OTrT) módosításának előkészítése, melynek során a megyei
önkormányzat javaslatai a módosítási javaslatok alábbi három csoportjába tartoztak:
1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításában foglaltak
érvényesítésére és a magasabb rendű jogszabályok módosításának kezdeményezésére
irányuló intézkedésről szóló 54/2011. (IV.29.) KH. számú határozatban foglaltak.
2. A törvénytervezet szöveges részére vonatkozó módosítási javaslatok.
3. A törvénytervezetben szereplő országos és térségi jelentőségű vonalas műszaki
infrastruktúrák egyes elemeire vonatkozó módosítások.
A Megyei Közgyűlés a 98/2013.(II.22.) KH. számú határozatában döntött a továbbítandó
módosítási javaslatokról.
A Belügyminisztériumban megtartott egyeztetés, majd az azt követő további megyei
adatszolgáltatás is hozzájárult ahhoz, hogy kezdeményezéseink többsége meghallgatást nyert, s
bekerült az OTrT módosított, 2014.január 1.-től hatályos változatába.
Összességében elmondható, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az
OTrT módosítás 2013. évi véleményezése, illetve egyeztetései során a megyei érdekeket
eredményesen érvényesítette.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megye turizmusának egyik meghatározó pillére a Tisza-tó, melynek
jövőjére, fejlesztési irányaira számos elképzelés, tanulmány tárt fel különböző változatokat.
Egyre gyakrabban és erőteljesebben fogalmazódik meg a több megye területét érintő térség
együtt tervezésének igénye.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv 2011. évi módosításának előkészítése
során fogalmazódott meg, hogy a Tisza-tó térség fejlesztése a Hortobággyal együtt kezelve,
kiemelt térségként lenne a leghatékonyabb. Az egyeztetések során a megkérdezett érintett
megyék támogatták e gondolatot.
Ezen előzmények után a megyei önkormányzat a „Tisza-tó - Hortobágy térség” kiemelt
térséggé nyilvánításának kezdeményezéséről szóló 99/2013. (II.22.) KH. számú
határozatában rögzítette szándékát.
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A hatályos 18/2004.(XI.9.) KR. számú Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervet
a Megyei Közgyűlés a 10/2011.(IV.29.) KR. számú rendeletével módosította. A rendelet
módosításakor a Közgyűlés az 53/2011.(IV.29.) KH. számú határozatával jóváhagyta a JászNagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlásokat, az
54/2011.(IV.29.) KH. számú határozatával pedig döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területrendezési Terv módosításában foglaltak érvényesítésére és a magasabb rendű
jogszabályok módosításának kezdeményezésére irányuló intézkedésekről.
A településrendezési eszközök módosításának előzetes véleményezési szakaszában a fenti
rendeletről és a két határozatról - mint vonatkozó dokumentumokról - minden esetben írásban
tájékoztattuk az illetékes polgármestert.
A megyei közgyűlés a 73/2013.(I.25.) KH. számú határozatában Jászjákóhalma, 74/2013.(I.25.)
KH. számú határozatában Tiszafüred, 75/2013.(I.25.) KH. számú határozatában Jászberény,
76/2013.(I.25.) KH. számú határozatában Törökszentmiklós településrendezési eszközeit
véleményezte.
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d)
pontja szerint:
A megyei főépítész a megyei önkormányzat nevében véleményezi
az illetékességi területét érintő településszerkezeti terveket.
E jogszabály alapján 2013. február 1.-től a településszerkezeti tervek véleményezése nem
került a megyei közgyűlés elé, hanem a főépítészi vélemény a megyei közgyűlés elnöke
levelének mellékleteként került megküldésre az illetékes polgármester részére.
Ezzel az eljárással a korábbi években olykor előforduló – a közgyűlési időpontoktól függő késedelmes véleményezés megszűnt, a településszerkezeti tervek véleményezése általában
jóval a jogszabályban előírt határidő előtt megtörtént.
A megyei önkormányzathoz 2013-ben 28 települési megkeresés érkezett a településrendezési
eszköz véleményezésére. A véleményezett településrendezési eszközök közül egy nem felelt
meg hiánytalanul a megyei területrendezési tervnek. Ebben az esetben a megyei főépítész
módosító javaslatát a tervező elfogadta. A fentiek alapján elmondható, hogy 2013-ban minden
olyan Településrendezési Terv, melynek készítéséről vagy módosításáról a megyei
önkormányzat értesítést kapott, az az MTrT figyelembevételével került véglegesítésre és
jóváhagyásra.
Összességében megállapítható, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Megyei
Területrendezési Tervről szóló 18/2004.(XI.9.) KR. számú közgyűlési rendelete minden
2013. évi településrendezési terv készítés, illetve módosítás során érvényesítésre került.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzathoz 2013-ban véleményezésre érkezett
településrendezési eszközök
A módosítást kezdeményező
település:

A módosítás célja:

Jászjákóhalma
Tiszafüred
Jászberény
Törökszentmiklós
Tószeg
Tiszaörs
Jászberény
Kisújszállás
Jászfényszaru
Kenderes
Jászárokszállás
Jászapáti
Zagyvarékas
Berekfürdő
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Törökszentmiklós
Jászfényszaru
Rákóczifalva
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászfényszaru
Jászapáti
Tiszakürt
Tószeg
Tiszainoka
Karcag
Újszász

iparfejlesztés
gazdaságfejlesztés, út átminősítés,
trt. éves felülvizsgálat
iparfejlesztés
iparfejlesztés
mezőgazdaság fejlesztés
közterület fejlesztés
gazdaságfejlesztés
trt. részleges felülvizsgálat
turizmus fejlesztés
iparfejlesztés
gazdaságfejlesztés
lakóterületi szabályozás
trt. felülvizsgálat
közterület fejlesztés
közterület fejlesztés
vasút fejlesztés
közterület fejlesztés
gazdaságfejlesztés
intézmény fejlesztés
intézmény és gazdaságfejlesztés
közlekedésfejlesztés (kerékpárút)
iparfejlesztés
mezőgazdaság fejlesztés
trt. teljes felülvizsgálat
mezőgazdaság fejlesztés
iparfejlesztés
trt részleges felülvizsgálat

A módosítások megoszlása a módosítás jellege szerint:
ipar, gazdaság, mezőgazdaság fejlesztés
trt. felülvizsgálat ( + lakóterület szab.)
közterület fejlesztés
közlekedésfejlesztés
intézmény fejlesztés
turizmus fejlesztés
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46 %
22 %
14 %
7%
7%
4%

IV. A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati
fejlesztési célú pályázati rendszer szerződésállományához fűződő
feladatok ellátása
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó
decentralizált előirányzatokra vonatkozó Kormányrendeletek előírása alapján és a törvényi
jogutódlásból következően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat látja el a
decentralizált előirányzatokon nyertes, átdolgozott pályázatok záró ellenőrzési feladatait,
valamint a megkötött támogatási szerződések módosítási kérelmeivel kapcsolatos javaslattétel
kidolgozását.
Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási
előirányzatról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet
13. § (2) bekezdése szerint a korábbi 10 éves fenntartási kötelezettség 5 évre csökkent.
„A (3) bekezdésben felsorolt jogelőd előirányzatok terhére megítélt azon támogatások esetén,
ahol kizárólag fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettséget vállalt a
támogatott, ezen kötelezettségek időtartama a projekt befejezését követő hónaptól számított 5
év.”
A pályázatok fenntartási időszak leteltéből adódó végleges lezárásához minden esetben
helyszíni ellenőrzést kell lefolytatni. Ez alól felmentést jelent, ha a pályázat lezárását követő öt
éven túl közbenső ellenőrzési jegyzőkönyv készült. A fenntartási időszak jogszabályi
módosítás végett így a közbenső ellenőrzési jegyzőkönyv minősül a záró ellenőrzésnek.
I.1. A döntéshozó által meghozott, támogatási szerződésekhez kapcsolódó döntések listája
A 2013-es évben összesen 591 pályázat került lezárásra, míg 416 db támogatási szerződés
módosításáról döntött a Közgyűlés.
I.2. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban elvégzett ellenőrzések listája 2013-ban:
a) helyszíni ellenőrzések (csak a megyei önkormányzat): 446 db, ebből lezárt 425 db
pályázat
b) helyszíni ellenőrzések (MÁK-kal közösen végzett): 39 db, ebből lezárt 39 db pályázat
c) helyszíni ellenőrzések (ÉARFÜ): 127 db, ebből lezárt 127 db pályázat
I.3. A 2013. január 01 – december 31. között lezárt szerződések listája
A 2013-as évben a hatósági ellenőrzés kiterjedt a megszűnt Megyei Területfejlesztési Tanács
által az 1996-2006-os években TEKI, CÉDE, LEKI, illetve TFC terhére megítélt támogatások
fenntartási időszakát követő, a pályázatot lezáró záró ellenőrzési jegyzőkönyvek helyszíni
felvételére, alapadatok egyeztetésére.
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 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési célú támogatás (TEKI) előirányzat keretében 273 db pályázat Közgyűlési
határozattal történő lezárására került sor a jogszabályi módosításból adódó 5 évre
csökkentett fenntartási időszak leteltét követően. A TEKI támogatások ellenőrzését a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai végezték, az
Önkormányzati Hivatal ellenőrzési ütemterve alapján.
 A területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat
keretében 130 db pályázat Közgyűlési határozattal történő lezárására került sor a
jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően. A
CÉDE támogatások ellenőrzését a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
megbízásából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal és a JászNagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság munkatársai végezték, az Önkormányzati Hivatal ellenőrzési
ütemterve alapján.
 A területfejlesztési célelőirányzat (TFC) támogatás előirányzat keretében a jogszabályi
módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2013-ban 39
db pályázat lezárása történt meg. A TFC támogatások ellenőrzésére a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság munkatársaival közösen, az
Államkincstár ellenőrzési ütemterve alapján került sor.
 A térség- és település-felzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) támogatás előirányzat
keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét
követően 2013-ban 10 db pályázat lezárása történt meg. A TTFC támogatások ellenőrzését
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a
Kft. ellenőrzési ütemterve alapján.
 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) előirányzat
keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét
követően 2013-ban 18 db pályázat lezárása történt meg. A LEKI támogatások ellenőrzését
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatárasai végezték,
a Kft. ellenőrzési ütemterve alapján.
 A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
(TEUT) előirányzat keretében a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett
fenntartási időszak leteltét követően 2013-ban 17 db pályázat lezárása történt meg. A
TEUT támogatások ellenőrzését az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a Kft. ellenőrzési ütemterve alapján.
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 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) előirányzat keretében a jogszabályi
módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2013-ban 14
db pályázat lezárása történt meg. A TEKI támogatások ellenőrzését az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a Kft. ellenőrzési
ütemterve alapján.
 A települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása (TEHU) előirányzat keretében
a jogszabályi módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően
2013-ban 3 db pályázat lezárása történt meg. A TEHU támogatások ellenőrzését az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a Kft.
ellenőrzési ütemterve alapján.
 A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) keretében a jogszabályi módosításból
adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően 2013-ban 46 db pályázat
lezárása történt meg. A TRFC támogatások ellenőrzését az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a Kft. ellenőrzési ütemterve
alapján.
 A területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat
keretében 19 db pályázat Közgyűlési határozattal történő lezárására került sor a jogszabályi
módosításból adódó 5 évre csökkentett fenntartási időszak leteltét követően. A CÉDE
(2007-2009) támogatások ellenőrzését az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. munkatársai végezték, a Kft. ellenőrzési ütemterve alapján.
I.4. A benyújtott szerződésmódosítási
szerződésmódosítások száma

kérelmek

listája,

oka,

megkötött

A korábban támogatott pályázatok szerződésmódosításának oka a kedvezményezettek
alapadataiban történő módosulás. A kedvezményezettek levélben megkeresésre kerültek és az
alátámasztó dokumentumok benyújtása és vizsgálata után került sor az előterjesztések
elkészítésére. Elutasított szerződésmódosítási kérelem nem történt.
Szerződésmódosítási kérelmek listája előirányzatonként:
- a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztési célú támogatás (TEKI) előirányzat keretében 273 db pályázat
szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
- a területi kötöttség nélküli céljellegű decentralizált támogatás (CÉDE) előirányzat
keretében 130 db pályázat szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
- a területfejlesztési célelőirányzat (TFC) támogatás előirányzat keretében 1 db pályázat
szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
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- a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) előirányzat
keretében 3 db pályázat szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
- a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
(TEUT) előirányzat keretében 1 db pályázat szerződésmódosításáról hozott határozatot a
Közgyűlés,
- a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) előirányzat keretében 4 db pályázat
szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés,
- a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) keretében 4 db pályázat
szerződésmódosításáról hozott határozatot a Közgyűlés.
I.5. A szerződésszegés következményeként visszavont támogatási döntések listája, oka
A 2013-as évben visszavont támogatási döntés nem volt.
I.6. Visszafizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan beérkezett és elbírált részletfizetési
kérelmek száma
A 2013-as évben 1 db részletfizetési kérelem érkezett a döntéshozó felé.
I.7. A pályázati rendszer működésével, monitoring tevékenységével kapcsolatos
tapasztalatok.
A kedvezményezett települési önkormányzatok előzetesen kiértesítésre kerülnek a záró
helyszíni ellenőrzésről, a záró ellenőrzési helyszínek kiválasztása belső ütemterv szerint
történik.

Szolnok, 2014. április 11.
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