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A területi szereplő 272/2014 (XI.5) 

Korm.rendeletben megjelölt feladatai

11. A területi szereplő feladatai

19. § A területi szereplő

a) kidolgozza az ITP szintű kiválasztási kritériumokat, figyelembe 
véve az operatív programban és az e rendeletben meghatározott 
horizontális követelményeket,

b) a kiválasztási kritériumok alapján összeállítja az ITP-t és 
kezdeményezheti annak módosítását,

c) véleményezi az irányító hatóság által megküldött felhívást és 
megadja a területi szempontú értékelési szempontokat,

d) e rendeletben meghatározott esetben szavazati joggal részt vesz 
a döntés-előkészítő bizottság ülésén, vagy e rendeletben 
meghatározott esetben a területi szempontú értékelési 
szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti,

e) adatot szolgáltat az irányító hatóság részére az éves fejlesztési 
keret összeállításához,

f) végrehajtja az ITP-t, amelynek keretében a kedvezményezettektől 
és az irányító hatóságtól a támogatott projektekről adatszolgáltatást 
kérhet, részt vehet a projektfejlesztésben és a kedvezményezett 
kérelmére a projektmenedzsment tevékenységek ellátásában.
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I. Az Operatív Programot 

előkészítő alapdokumentum (ITP)  

A 2014-2020-as költségvetési időszakban a Terület- és

Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a megye által az

1702/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján felhasználható

forráskeret 57,94 milliárd Ft.

A megyei önkormányzatoknak a TOP végrehajtási fázisára

vonatkozóan ki kellett dolgozniuk az Integrált Területi Programjukat

(a továbbiakban ITP), melyek a TOP 1-5. prioritástengelyein belül

elhelyezkedő intézkedések forrásallokációját tartalmazzák.

A Békés Megyei ITP tervezése során a településekkel több körös

konzultáció lefolytatására került sor.



I. Az Operatív Programot 

előkészítő alapdokumentum (ITP)  

Az ITP 2.0-t a TOP Irányító Hatósági feladatait ellátó

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős

Helyettes Államtitkárságával folytatott többkörös egyeztetés után, az

1562/2015 (VIII.12.) Korm. határozat hagyta jóvá, melynek

végleges változatát a közgyűlési 2015. augusztus 31-én fogadta el

rendkívüli ülés keretében.

A megyei ITP-k módosítási eljárásának menetét, ütemezését és

módszertanát a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési

Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága határozta meg.

A Békés Megyei ITP jelenleg hatályos 2.5 verzióját Magyarország

Kormánya az 1072/2019. (II. 28.) Korm. határozatával fogadta el.

A következő módosításra várhatóan 2020.februárban kerül sor.



I. Az Operatív Programot 

előkészítő alapdokumentum (ITP)  

2018-ban független szakértők elvégezték a kevésbé fejlett régiók

ITP vizsgálatát a területi preferencia szempontjából.

A Békés megyei ITP-re vonatkozó főbb megállapítások :

1. Komplex területfejlesztési szempontok érvényesültek a

kiválasztási kritériumokban

2. Kiemelt a mikro-térségek komplex programmal történő fejlesztése

3. Kivételesen erős benne az integrált célrendszer

4. Intenzív a forrásfelhasználási módok használata



II. A TOP felhívásai

TOP-1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás 

elősegítésére
- TOP-1.1.1-15 és TOP-1.1.1-16 (Ipari területek fejlesztése) 

- TOP-1.1.2-16 (Inkubátorházak fejlesztése)

- TOP-1.1.3-15 és TOP-1.1.3-16 (Helyi gazdaságfejlesztés)

- TOP-1.2.1-15 és TOP-1.2.1-16 (Turizmus fejlesztés)

- TOP-1.3.1-15 (Közlekedés fejlesztés – Magyar Közút Zrt.)

- TOP-1.4.1-15 ,TOP-1.4.1-16 és TOP-1.4.1-19 (Óvoda és bölcsőde fejlesztés)

TOP-2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

- TOP-2.1.1-15 és TOP-2.1.1-16 (Barnamezős területek rehabilitációja)

- TOP-2.1.2-15 és TOP-2.1.2-16 (Zöld város kialakítása)

- TOP-2.1.3-15 és TOP-2.1.3-16 (Belvízvédelmi fejlesztések)

TOP-3. Alacsony széndioxid kibocsátású 

gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken
- TOP-3.1.1-15 és TOP-3.1.1-16 (Kerékpárút fejlesztés)

- TOP-3.2.1-15 és TOP-3.2.1-16 (Épületenergetika)

- TOP-3.2.2-15 (Komplex energetika)



II. A TOP felhívásai

TOP-4. A helyi közösségi szolgáltatások  fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése
- TOP-4.1.1-15 (Egészségügyi alapszolgáltatások fejlesztése)

- TOP-4.2.1-15 (Szociális alapszolgáltatások fejlesztése)

- TOP-4.3.1-15 (Szociális városrehabilitációs fejlesztés)

TOP-5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-

ösztönzés  és társadalmi együttműködés
- TOP-5.1.1-15 (Megyei Paktum – Megyei program)

- TOP-5.1.2-15 (Helyi Paktum – Járási programok)

- TOP-5.2.1-15 (társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok – a TOP-4.3.1-15 felhívás alapfeltétele)

- TOP-5.3.1-16 és TOP-5.3.2-17 (Helyi és megyei közösségi programok 

megvalósítása)



II. A TOP felhívásai

A TOP keretében meghirdetett felhívások többsége két körben

(TOP-15-BS1 és TOP-16-BS1 kódszámok alatt) került meghirdetésre (2016,

2017), majd a maradványforrások felhasználásra 2018-ban újranyitások

történtek.

Legutóbb 2019. III. és IV. né.-ben történtek szakasznyitások az Operatív

Program módosítása és az egyéb, megyei ITP keretén felüli összegek

ráemelése miatt.

Az 1.prioritást érintően két változás történt:

a) a nem teljesülő TOP 2., 3. és 4. prioritások eredményességmérési

tartaléka a TOP 1. prioritásra, azon belül az alábbi intézkedésekre került

egyenlő részben allokálásra az OP módosítás miatt:

• TOP-1.1 „Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése"

• TOP-1.2 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható

turizmusfejlesztés„

• TOP-1.3 „A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését

szolgáló közlekedésfejlesztés"



b.) A nem teljesülő TOP 5. prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. 

prioritás TOP-141-19 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével" című intézkedésére került az OP módosítás miatt + ide került a 

Családvédelmi Akciótervhez kapcsolódó bölcsődefejlesztés plusz forrása, 

2,84 Mrd Ft .

A 2.prioritást érintette a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó csapadékvíz-

elvezetési rendszerek plusz támogatása, mely a TOP-213-16-os felhívás 

újranyitását tette lehetővé 1,5 Mrd Ft keretösszeggel. 

A 3.prioritást érintette a 2034/2017. (XII.27.) Korm. Határozat- a Mezőhegyes és 

Csanádpalota közötti kerékpárút 11km-es békés megyei szakaszát a TOP-311-16-

os felhívásra benyújtott kiemelt projektben kell megvalósítani - 2 Mrd Ft.  

A 4.és az 5.prioritásban a TOP-431-15 és TOP-521-15 felhívásokon volt 

lehetőség további 1 Mrd Ft-nyi összeg felhasználására a hiányzó indikátorok 

teljesítése érdekében. 

II. A TOP felhívásai



II. A TOP felhívásai

Átcsoportosítás utáni keretösszegek

intézked

ésre eső 

összeg 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né

8,892 4,500 2,996 1,396
8,892

5,771 3,355 2,416
5,771

4,305

4,305

4,305

4,956

2,600 1,000 1,256 0,1 2,84

7,796

10,078
5,000 0,970 4,108 1,5

11,578

5,133
2,500 1,950 0,683 2

7,133

8,573

4,570 2,100 1,903

8,573

1,466
1,466

1,466

1,166
1,166

1,166

1,580
1,580 0,87

2,450

4,426

4,426

4,426

0,588

0,588 0,26

0,848

1,010
1,010

1,010

57,943 36,056 0,000 12,441 0,000 9,346 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 7,470 65,413

5.3. Helyi közösségi programok 

megvalósítása

3.2. Önkormányzatok 

energiahatékonyságának 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

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó 

megyei és helyi foglalkoztatási 

együttműködések (paktumok)

5.2. A társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű 

komplex programok 

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

2.1. Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó településfejlesztés

3.1. Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés

Összes 

forrásIntékedések 

2016 2017 2018 2019



TOP prioritások  
 2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 

TOP prioritások intézkedései
 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 

 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 

 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 

1401/2019. (VII.5.) Korm. 

határozattal módosított 

1612/2016. (XI.8.) Korm. 

határozattal rögzített 

intézkedésenkénti megyei 

forrásmegoszlás

(Mrd Ft)

8,296 5,175 3,709 4,572 10,721 5,461 9,120 1,560 1,240 1,681 4,708 0,626 1,074

6%-os EK tartalék 

átcsoportosítását követően 

módosuló megyei 

forráskeret, 

intézkedésenként

(Mrd Ft)

8,892 5,771 4,305 4,956 10,078 5,133 8,573 1,466 1,166 1,580 4,426 0,588 1,010

 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 

 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 

II. A TOP felhívásai

Átcsoportosított keretösszegek



II. A TOP felhívásaiA területi szereplő 

forrásának a 6%-os EK 

tartalék 

átcsoportosítását 

követő megoszlása 

prioritásonként (Mrd 

Ft)

 1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére 
23,923

 2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés 
10,078

 3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken 

13,706

 4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és a 

társadalmi együttműködés 

erősítése 

4,212

 5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés 

6,024

Átcsoportosítás utáni keretösszegek aránya a prioritások között



III. Döntés-Előkészítő-Bizottság (DEB)

A területi kiválasztási rendszerben meghirdetett felhívásokra beérkező

támogatási kérelmek elbírálása érdekében Döntés-előkészítő-Bizottságot

(DEB) hoz létre az Irányító Hatóság.

A DEB-ben szavazati joggal bír az elnök, aki az Irányító Hatóság vezetője, és

a területi szereplő (megyei önkormányzat) képviselője, aki a közgyűlése

által határozatban hozott döntési javaslatot képviseli.

A megyei szintnek a támogathatóságról a projektek területi szempontok

szerint történő értékelésével kell dönteni, ezt egészíti ki a független,

állami projektértékelők szakmai szempontú értékelése. Az Irányító

Hatóság vezetője végleges döntését a két szempontrendszert együttesen

mérlegelve hozza meg.

Területi kiválasztás során csak akkor hozható támogatói döntés, ha a területi

szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan formában

egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott.



III. Döntés-Előkészítő-Bizottság (DEB)

A támogatásban részesült TOP projektek Békés Megyében (aktuális): 

• 444 db támogatási kérelem részesült pozitív támogatói döntésben

• 58.137.037.580 Mrd Ft összköltségben



IV. Adatszolgáltatás

• Indikátorok: 2018.október 31- eredményességmérési indikátorok 
teljesülési idejekor lejelentési kötelezettség

• Számlabenyújtási terv: éves számlabenyújtás koordinálása a 
megyei főszám teljesülése érdekében

• Kockázatos projektek kockázatelemzése és a
projektmegvalósítás elősegítése: a Békés Megyei 
Önkormányzat projektmenedzsment szervezete, a Magyar 
Államkincstár, az Irányító Hatóság és  71 kedvezményezettek  
közel 400vonatkozásában végzett személyes egyeztetést 2018 és 
2019 során 



A Békés Megyei Önkormányzat és annak Hivatala a TOP projektek

megvalósításában 2017.05.01.-től vesz részt .

A megye valamennyi, azaz 9 járásában 40 partnernek (35 db települési

önkormányzat; 1 db kft.; 2 db országos önkormányzat; 2 db egyházközség)

lát el projektmenedzsmenti feladatokat konzorciumi együttműködés

formájában.

A konzorciumi megállapodással érintett megvalósítás alatt lévő TOP

projektek száma 163 db, az összes elfogadott összköltség, azaz a kezelt

projektállomány 16.672 Mrd Ft.

V. Projektmenedzsment



VI. Költségnövekmény

A Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program vonatkozásában, a
standard konstrukciók megvalósítása során, a területi szereplők saját
megyei forráskeretük terhére valósítanak meg projekteket, így a
költségnövekményekre is az ITP allokált forrása nyújt fedezetet.

Ebből következik, hogy a költségnövekmények további kezeléséhez,
illetve azok Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez a megyei
önkormányzatok elnökének előzetes támogató hozzájárulását kéri az
Irányító Hatóság.

A területfejlesztési bizottság javaslata alapján eddig

• 7 alkalommal

• 47 db többlettámogatási igény

• 778 millió Ft-nyi igényéről döntött TÁMOGATÓLAG a megyei
elnök!!




