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Témakörök

• Területi tervezés keretei

• Tervezési folyamat aktualitásai Fejér megyében –
Integrált Területi Program (ITP)

• További feladatok és tervezett ütemezés

Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010



• megyei szintű területfejlesztés

• területrendezés

• koordinációs feladatok

• vidékfejlesztés

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
FELADATAI



- Partnerségi Megállapodás elfogadva és aláírva 
(2014.09.11.)

- Operatív Programok (OP-k) hivatalosan benyújtva az 
Európai Bizottságnak (2014. június)

- OP vitás kérdések lezárása október végéig

- Elfogadott operatív programok 2014. végére (céldátum)

- Első pályázatokat 2014. október 10-én meghirdették (év    
végéig várhatóan 120 Mrd Ft keretösszeg kiírása)

TERVEZÉSI KERETEK
FONTOSABB VÁLTOZÁSAI



2014-2020 OP-K INDIKATÍV 
FORRÁSALLOKÁCIÓJA

Összes forrás: 25,4  Mrd €; 8 001 Mrd Ft (315 EUR/HUF)



TOP 5.0 PRIORITÁSOK ÉS 
FORRÁSFELHASZNÁLÁSI ELVEK

PRIORITÁSTENGELY Megyei MJV Járás Összesen

I. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása 

érdekében
X X 38.73%

II. Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés X X 18.45%

III. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés 

kiemelten a városi területeken
X X 19.63%

IV. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi 

együttműködés erősítése 
X X 7.71%

V. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 4.28%

VI. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás-

ösztönzés és társadalmi együttműködés
X X X 11.20%

Összesen ~450 Mrd Ft ~365 Mrd Ft ~298 Mrd Ft 100%



Decentralizált források három területi szinten, Fejér 
megyei

 A Fejér Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében készülő 
megyei szintű gazdaságfejlesztési programok indikatív 
forrása: 21,67 Mrd Ft

 A várostérségek, valamint a megyei jogú városok térségeinek 
fejlesztését támogató, megyei önkormányzat által tervezett 
források indikatív, járások szerinti megoszlása (alapvetően 
település-, illetve térségi infrastruktúra-fejlesztés): 16,37 Mrd Ft

 A megyei jogú városok önkormányzatai közvetlen tervezési 
jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív 
megoszlása: 23,07 Mrd Ft (Székesfehérvár 16,07 Mrd Ft, 
Dunaújváros 7 Mrd Ft)

TOP TERÜLETI KERETEK (INDIKATÍV, 
MÓDOSÍTÁSA FOLYAMATBAN)



TOP JÁRÁSI KERETEK 
(INDIKATÍV)*

* 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat alapján, MÓDOSÍTÁSA FOLYAMATBAN!

Indikatív, járások szerinti forrásmegoszlás (millió Ft)

Bicskei 2 129,1

Dunaújvárosi (MJV nélkül) 2 010,7

Enyingi 1 173,3

Gárdonyi 1 913,8

Martonvásári 1 769,0

Móri 2 055,8

Polgárdi 1 474,7

Sárbogárdi 1 857,3

Székesfehérvári (MJV nélkül) 1 986,1

Járások összesen 16 369,8



 TOP forráskerete kismértékben csökkent (országosan 27,6 
Mrd Ft) – TOP ERFA forrásai 2,8 százalékának átcsoportosítása az 
Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programra (IKOP)

 TOP 1. prioritáson az útfejlesztés indikatív forráskerete 
országosan 50 Mrd Ft-tal nőtt

 Kormánydöntés szerint a megyei jogú városok a TOP 
valamennyi prioritására és intézkedésére önállóan 
terveznek (nem a megyei keret terhére)

 A TOP 2.2 turizmusfejlesztési intézkedést a megyei 
gazdaságfejlesztési keret terhére szükséges tervezni

 Vonatkozó 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat módosítása 
folyamatban

VÁLTOZÁSOK A TOP 
FORRÁSALLOKÁCIÓBAN



- Kormány döntése alapján a TOP kezeli valamennyi 
önkormányzati tulajdonú épület energetikai 
fejlesztését (energiahatékonyság, megújuló energia), 
akkor is, ha az épületben állami fenntartású/üzemeltetésű 
intézmény (pl. iskola) működik.

- Függő témakörök (egyeztetés alatt):
• a kis- és középvállalkozások támogathatósága a TOP-

ban;
• az indikatív járási forrásallokáció kérdése;
• az útfejlesztésre fordítható keret nagysága;
• a városfejlesztési beavatkozások kezelése (önálló 

prioritási tengely?).

A TOP JELENTŐSEBB
TARTALMI VÁLTOZÁSAI



- TOP-hoz kapcsolódó integrált területi programok és a 
projektlista összeállításának, beküldésének határideje 
2014. október 31-re módosult.

- Uniós részdokumentum helyett Integrált Területi 
Program (ITP) készítése az elvárás (ún. területi 
kiválasztási rendszer (TKR) megalapozó dokumentuma, 
amely az Integrált Területi Beruházás eszközt váltja)  új 
útmutató.

- Egyszerűsített előzetes megvalósíthatósági tanulmány 
(EMT) sablon készül első körben az első két évben indítani 
tervezett projektekre (majd valamennyire).

- Munka az ÁROP október végi lezárása után is 
folytatódik!

Az ÁROP PROJEKT VÁLTOZÁSAI



- Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció (lezárult, 
környezeti értékeléssel együtt)

- Partnerségi folyamat az elfogadott terv szerint

- Projektgyűjtés lezárult, finomhangolás, értékelés, 
összesítés

- Tervezési rendszer (FMTT, szakágazati és járási  
munkacsoportok) felállt és működik 

- Fejér Megyei Területi Program és környezeti értékelése 
(SKV) miniszteri vélemény beépítésével elfogadva

- Fejér Megyei Integrált Területi Program (ITP) és 
projektcsomagjai kidolgozás alatt

TERVEZŐ-PROGRAMOZÓ MUNKA 
FŐBB ÁLLOMÁSAI



- TKR (Területi Kiválasztási Rendszer) és CLLD (közösségvezérelt helyi
fejlesztések) eszközök, projektdosszié rendszer alkalmazása

- Megye és MJV tervezés összehangolása, kiemelten gazdaságfejlesztés
terén (MJV és járása)

- Új eljárásrendi jogszabálycsomag még nem ismertek

- Ágazati operatív programokkal kapcsolatos információk összehangolása
(fejlesztések, integrált projektcsomagok tervezése)

- Végleges operatív programok hiánya

TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (1)



- Projektcsomagok TOP szakmai kiválasztási kritériumokhoz
illesztése

- Projektek egymásra épülésének, szinergiáinak feltárása

- Elmozdulás a komplexebb hálózatszerű térségi fejlesztések felé

- Priorizált projektrangsor felállítása (tartalékprojektekkel)

- Indikátorvállalás

TERVEZÉSI KIHÍVÁSOK (2)



ÁROP PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEK

Feladat Teljesítési határidő

Megyei területfejlesztési koncepció (LLTK) 2014.05.31.

Megyei területfejlesztési (stratégiai és operatív) program (LLTK) 2014.08.31.

TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum - II. fázis 
(NDC); Integrált Területi Program (ITP) + projektfejlesztés – III. fázis (NDC)

2014.05.31. és 2014.10.31.

Ágazati OP-khoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum 
(NDC)

2014.10.31.

Partnerség biztosítása (NDC), Területi koordináció ellátása (folyamatos) 2014.09.30.

Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése 
(folyamatos, 2014. februártól KDRFÜ koordinálja, SZPI támogatással) 2014.10.31.



TERVEZETT TOVÁBBI ÜTEMEZÉS

*EMT=előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Feladat Teljesítési határidő

ITP 1.0 változat összeállítása, projektötletek pontosítása, első körös 
EMT* kidolgozás 2014. október

Integrált Területfejlesztési Program és projektcsomagjai aktuális 
változatának jóváhagyása (FMTT, Közgyűlés) 2014. október 31. és november 6.

Projektcsomagok feltöltése az ITP projektfeltöltő felületre 2014. október 31-től folyamatosan

ITP és projektcsomagjai továbbfejlesztése (szakmai kritériumok stb. 
alapján) 2014. vége

ITP és projektcsomagjai végleges változatának elfogadása (FMTT, 
Közgyűlés) 2015. I. negyedév



KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET!
Területfejlesztési, területi tervezési és 

szakmai koordinációs rendszer kialakítása, 

ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001

Cím: 8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Mobil: +36 20 2486 331
E-mail: kigyossy.gabor@fejer.hu

Honlap: www.fejer.hu

KÍGYÓSSY Gábor
területfejlesztési munkatárs, vezető tervező

Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal


