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társadalmasítása 

 

Tájékoztató 

 

A területi szereplő megyék számára a 2021-2027 közötti programozási időszakban a területi 

operatív programban rendelkezésre álló forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési 

koncepciói és programjai alapozzák meg. E két szakmai anyagra épül a Terület -és 

Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) Békés megyei forrásfelhasználását 

megalapozó Integrált Területi Program (ITP) célrendszere és beavatkozási logikája, elkészítése 

pedig az Irányító Hatóság módszertani útmutatója alapján történt több lépcsőben. Tartalmának 

egyeztetése egyszerre valósult meg a tervezés koordinációért felelős minisztérium és a helyi térségi 

szereplők bevonásával. Előbbi körrel - a koronavírus előidézte helyzet miatt - telefonos és online 

egyeztetések zajlottak, elsősorban az ITP módszertant érintő tervezés-módszertani kérdésekben. Az 

ITP tervezésében a megyei önkormányzat elsődleges partnerei a települési önkormányzatok voltak, 

melyeket jellemzően polgármester vagy általa delegált szakértő képviselt.  

Az ITP-t megalapozó helyi fejlesztési igények felmérésére 2021 februárjában került sor, amikor a 

települési önkormányzatok megküldték a 2021-2027-es időszakban megvalósítani tervezett projekt 

javaslataik főbb adatait. Az igények összegzése, értékelése képezte a kiindulópontot az ITP 

forrásfelosztásához. A helyi térségi szereplők ismételt, közvetlen bevonására az ITP elsőkörös 

tervezetének elkészültét követően, ugyancsak online egyeztetések keretében került sor. A járási 

bontásban, 2021.február végén lezajlott megbeszéléseken a résztvevő településvezetők tájékoztatást 

kaptak a megyei tervezési folyamat előrehaladásáról, emellett az elsődleges témák a helyi fejlesztési 

igények és a forráskeretek közötti összhang megteremtése, továbbá a forrás felhasználási módok 

bemutatása voltak. Az előzetes ITP járási körben történő előzetes társadalmasítását ezt követően 

2021. április 15. és 20. között külső szakértők bevonásával bonyolították le a Békés Megyei 

Önkormányzat Hivatalának szakemberei, melynek során a települések javaslatot tehettek az 

intézkedéseken belül a tématerületek arányának finomhangolására. A települési észrevételek 

beépíthetőségének lehetősége minden esetben vizsgálatra és - az útmutató által szabott korlátok 

erejéig - beépítésre is került a dokumentumba.  

Mindezek figyelembevételével az első munkaanyag 2021. április végén került megküldésre a 

tervezés koordinációjáért felelős minisztérium, a Pénzügyminisztérium számára minőségbiztosítás 

céljából. A minisztériumtól kapott szakmai visszajelzések alapján a dokumentumot több ponton 

kellett módosítani, kiegészíteni: 

 az időközben módosított TOP Plusz Operatív Program új struktúráját szükséges volt 

átvezetni a megyék ITP-tervezetein. ITP-t érintő főbb változások: a TOP Plusz 1. 

prioritásról áthelyezésre került az 1.3 „Helyi és térségi közszolgáltatások” intézkedés a 



 

3.priortiásra; a 3. prioritás megnevezése „Gondoskodó Megye”-re módosult; az 1. 

prioritáson önálló felhívást kapott a belterületi utak fejlesztése.  

 A Magyar Közút által tervezett fejlesztések forrása a térségi szereplők kérésének 

megfelelően kikerült a járási keretekből, az kiemelt kedvezményezetti körben került 

elhatárolásra.  

E változtatások a releváns tématerületen a térségi szereplőkkel előzetesen leegyeztetett járási 

forráskeretek átvezetését is szükségessé tették, amely lépés természetesen – a Magyar Közút 

fejlesztéseihez kapcsolódó változtatáson túl – a járásonként előzetesen megállapított összes 

keretösszeget nem módosította. 

További, az IH által kért technikai jellegű módosítások: 

 az útmutatóban korábban lehetőségként kezelt „település differenciálás” eszközt kötelezően 

be kellet építeni a dokumentumba a területi kiválasztási kritérium rendszer részeként. 

 az útmutatóhoz képest szükséges volt a 6. „A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 

szükségessége és kapcsolata az ITP 2021-27 dokumentummal” fejezetet egy táblázattal 

kiegészíteni, ami bemutatja, hogy a megye által kiválasztott megyei kritériumok hogyan 

viszonyulnak az egyes felhívásokhoz. 

A minőségbiztosításon átesett ITP verziót 2021. június 14-én fogadta el a Pénzügyminisztérium. A 

közgyűlési jóváhagyás előtt lehetőséget kívánunk biztosítani a dokumentum megismerésére a 

szélesebb nyilvánosságnak azzal, hogy azt a megyei önkormányzat honlapján is elérhetővé 

tesszük és a csatolt véleményező sablon tervezes@bekesmegye.hu címre történő visszaküldése 

révén lehetőséget teremtünk az észrevételezésre, melynek határideje 2021. június 18-án 12 

óra.  
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