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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az elmúlt időszakban európai uniós és hazai forrásokból megyénk településein 
jelentős fejlesztések valósulhattak meg, hozzájárulva ezzel az ott élők 
életkörülményeinek és az önkormányzati szolgáltatások színvonalának javulásához. 
Ennek folytatása érdekében a 2021-2027-es európai uniós programozási időszak 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban: TOP Plusz) 
felhívásainak megjelenése és az általuk biztosított források mielőbbi lehívása közös 
megyei cél. 

A Fejér Megyei Közgyűlés „a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós 
forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a 
szükséges intézkedések meghozataláról” szóló 100/2020. (IX. 24.) határozatában 
döntött területfejlesztési dokumentumainak felülvizsgálatáról. 

Ennek első lépéseként a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 
egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 
6.) Korm. rendelet szerint elkészített, majd a Partnerségi Terv alapján lefolytatott, 
széles körű társadalmasítás észrevételeivel és a támogató pénzügyminiszteri 
állásfoglalással kiegészített Területfejlesztési Koncepciót és Szent István Fejlesztési 
Programot (Területfejlesztési Programot) és azok területi hatásvizsgálatát és 
környezeti értékelését a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 45/2021. (III.31.), 
és 46/2021. (III.31.) önkormányzati határozataival fogadta el. 

Ezt követően a tervezési munka a Fejér Megye Integrált Területi Program (a 
továbbiakban: FMITP) 2021-2027 előzetes változatának kidolgozásával folytatódott, a 
Pénzügyminisztérium által megküldött és többször pontosított, kiegészített Útmutató 
alapján. Az FMITP a TOP Plusz keretében Fejér megyének biztosított források 
felhasználásának területfejlesztési dokumentuma (a 2014-2020-as támogatási 
időszakban követett gyakorlatnak megfelelően). 

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 221/2021. (X.28.) önkormányzati 
határozatával fogadta el a megye ún. előzetes integrált területi programjának 
társadalmasítás utáni változatát (a továbbiakban: előzetes FMITP). A dokumentum 
azért előzetes, mert a TOP Plusz véglegesítésével kapcsolatban folyamatosan 
zajlanak a tárgyalások Magyarország Kormánya és az Európai Bizottság között. 
Elfogadása várhatóan ez év vége felé történhet meg, majd az abban foglaltak 
átvezetését követően fogadható el a végleges FMITP. 

2022. február 23-án megjelent a 2021–2027 időszakra vonatkozó Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz pénzügyi keretének területi felosztásáról 
szóló 1086/2022. (II. 23.) Korm. határozat, amely az új megyei kereteket tartalmazza. 
A TOP Plusz forráskeret változása – ESZA prioritásról ERFA prioritásra – indokolttá 
tette a Kormány által elfogadott előzetes ITP-k módosítását. 

A Korm. határozatban meghatározott növekmények allokálása az egyes 
forrásfelhasználási módok között az alábbiak szerint történt: 

 Megemelésre került a TOP_Plusz-1.1.2-21 „4-5 számjegyű utak fejlesztése” 
című felhívás keretösszege. Az 1,929 Mrd Ft növekményből 1,159 Mrd Ft a 



TOP_Plusz-1.3.2-21 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra került allokálásra. 
Ez a fenntartható városok közigazgatási területén megvalósítani tervezett 
útfejlesztések kerete, az előzetes FMITP 4. fejezetében meghatározottak 
szerinti felosztással. 

 Gyógyfürdők energetikai korszerűsítése érdekében megemelésre került a 
TOP_Plusz-2.1.1-21 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. 
felhívás keretösszege. Az 1,929 Mrd Ft növekmény összegéből 0,500 Mrd Ft a 
TOP_Plusz-2.1.2-21 „Fenntartható energiahatékonyság” c. felhívásra lett 
átcsoportosítva, mivel a megyében egyedül az Agárdi Gyógyfürdő jogosult ilyen 
jogcímen pályázni. A növekmény fennmaradó része a TOP_Plusz-2.1.1-21 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhíváson maradt 
azzal, hogy ennek felhasználása és meghirdetése későbbi döntés függvénye. 

 A köznevelési infrastruktúra fejlesztés esetében a 2,485 Mrd Ft növekmény 
teljes összege a Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási módra 
(TOP_Plusz-3.3.3-21 „Fenntartható humán infrastruktúra”) került allokálásra a 
városok közötti felosztás arányának megtartásával. 

A köznevelési infrastruktúra fejlesztés fent bemutatott növekményének megfelelő 
összegben csökkent a TOP_Plusz-3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések és a TOP_Plusz-3.1.3 Helyi humán fejlesztések kerete. 

Új felhívás került betervezésre TOP_Plusz-1.1.4-21 „Aktív turizmus fejlesztése” 
címmel, 2,430 milliárd forint keretösszeggel. A források felhasználásának 
koordinációjában közreműködik az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nkft. A 
beavatkozás a megye egész területére érvényes a fenntartható városfejlesztés alá 
tartozó városok kivételével (ahonnan konzorciumi tagok csatlakozhatnak majd). 

A fenti átvezetéseket tartalmazza jelen előterjesztésben a Fejér megye Előzetes 
Integrált Területi Programja 2021-2027 módosítása, mely a Regionális Fejlesztési 
Programok Irányító Hatóságának minőségbiztosítása alapján készült el (1. melléklet). 

Természetesen, amikor a TOP Plusz véglegessé válik és elfogadásra kerül, 
szükséges lesz az előzetes FMITP felülvizsgálata, módosítása és ismételt, Közgyűlés 
általi elfogadása. 

A TOP Plusz pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg, egyes felhívások 
esetében az 1. benyújtási szakaszok már le is zárultak és a támogatói döntések is 
megszülettek. Új pályázati felhívásként idén még a TOP_Plusz-3.3.4 Köznevelési 
infrastruktúra fejlesztése és a TOP_Plusz-3.1.3 Helyi humán fejlesztések megjelenése 
várható. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 



 

Határozati javaslat 

 

A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat Fejér Megye Előzetes Integrált 
Területi Program 2021-2027 módosított változatának elfogadására” c. előterjesztést és 
az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Közgyűlés a Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 c. 
dokumentum 2.0 változatát (a továbbiakban: előzetes FMITP) a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2.) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a módosított előzetes FMITP-t a Regionális 
Fejlesztési Programok Irányító Hatósága részére megküldje és azt a Fejér Megyei 
Önkormányzat honlapján közzétegye. 

3.) A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy folyamatosan gondoskodjon az előzetes FMITP 
szükség szerinti felülvizsgálatáról, az indokolttá vált módosítások átvezetéséről, 
Közgyűlés elé terjesztéséről. 
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