
 

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE 

AZ OPERATÍV PROGRAMOK 

VÉGREHAJTÁSÁBAN  

 

 

 

 

 



 

 

2014-20 FORRÁSOK MEGOSZLÁSA  

AZ EGYES OP-K KÖZÖTT  

 

 
• TOP: Terület-és településfejlesztési  

 

• VEKOP: Versenyképes Közép-
Magyarországi 

 

• KÖFOP: Közigazgatás és 

• Közszolgáltatás-fejlesztési 

 

• EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési 

 

• IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési 

 

• KEHOP: Környezet és 
Energiahatékonysági  

 

• GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs  

 

• MAHOP: Magyar Halgazdálkodási 

 

• VP: Vidékfejlesztési 

 

GINOP 
2 732,97 

TOP 
1 231,37 

VEKOP 
287,59 

KEHOP 
1 173,68 

IKOP 
1 215,52 

EFOP 
986,14 

KÖFOP 
289,99 

VP 
1 294,35 

MAHOP 
16,07 

mrd Ft 



A TERÜLETI SZEREPLŐ FOGALMA  

A VÉGREHAJTÁSI RENDSZERBEN 

• A Kormány, a TOP teljes, a VEKOP egyes prioritások 

keretének erejéig, a megyék és a megyei jogú városok 

számára dedikált forrásallokációt határozott meg: 

– TOP: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 

– VEKOP: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 

• A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján definiálásra került 

a területi szereplő  fogalma, valamint azok felelősségi- és 

jogosultsági körei 

• Ezen beavatkozási logika alapján olyan eljárásrend 

kialakítására volt szükség, amely garantálja a területi alapú 

és helyi fejlesztési igényekre épülő forrásfelhasználást 

 



TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 

OPERATÍV PROGRAM 

 (TOP) 

Fő stratégiai céljai: 

• Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint 

növeléséhez szükséges helyi feltételek 

biztosítása. 

• Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az 

életminőség és társadalmi összetartozás 

javításához szükséges helyi feltételek 

biztosítása. 



A TOP ÉS AZ  

INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM (ITP) 

KAPCSOLATA 

A TOP területi programcsomagok alapján nyújt 
támogatást 2014 és 2020 között. 

Prioritási tengelyei: 

• 1-5 prioritás – Megyei Önkormányzatok tervezik 

• 6. prioritás   – Megyei Jogú Városok tervezik 

• 7. prioritás   – városi helyi akciócsoportok 
tervezik (HACS) kísérleti jelleggel, korlátozott 
számú, szakmai alapon kiválasztott városban  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forráskerete: 
89,28 Mrd Ft 

 

 



AZ ITP INDOKOLTSÁGA 

• A forrásfelhasználás hatékonyabbá tétele. 

• A helyi  igényekre  alapozott  forráskeret  

felhasználás szerkezetének, elvárt       

eredményeinek, és ütemezésének 

alátámasztása a 2014-2020-as költségvetési 

időszakra vonatkozóan. 

 

 

 

 

 



AZ ITP TARTALMI ELEMEI 

1. A megye forráskeret allokációja a 
TOP prioritásokon belül 

2. A megye forráskeretének megosztása a 
felhasználási módok(4 típus) között az 
egyes intézkedéseken belül 

3. A megye indikátorvállalásai 

4. A megyei forrásfelhasználás ütemezése 

5. Szöveges dokumentum – az megyei ITP 
céljainak levezetése a megyei területfejlesztési 
programból 

 



A MEGYEI FORRÁSFELHASZNÁLÁS 

ÜTEMEZÉSE 
 

• A megye információt ad az éves fejlesztési 

keret meghatározásához. 

• Az éves fejlesztési keret összeállítását követően, 

az ütemezés ismeretében tud az IH tervezni és 

felhívásokat készíteni a megye számára. 

• Intézkedésenként meg kell jelölni az évente 

felhasználható összeget. 

 



EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS A PROJEKTEK 

 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK TERÉN 

Költségtípus Minimális mértéke a projekt elszámolható összes 

költségének %-ban 

2007-2013 2014-2020 

Terület előkészítés 

(régészeti feltárás, 

lőszermentesítés, 

földmunkák stb.) 

0-6 % 2 % 

Projekt előkészítés, 

tervezés 

0,5-6 % 5 % 

Projektmenedzsment 2-12 % 2,5 % 

Közbeszerzési eljárások 

lefolytatása 

1-1,5 % 1 % 

Műszaki ellenőr szolgáltatás 2-7 % 1 % 

Könyvvizsgálat 0,5-1 % 0,5 % 

Tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása 

0,5-2 % 0,5 % 

Ingatlan vásárlás (föld, 

épület vásárlás, kisajátítás 

stb.) 

10 % 2 % 

Rezsi (amelyik felhívás 

esetében releváns) 

0-5 % 1 % 



A 272/2014. (XI.5.) KORM. RENDELET 

LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁSA 

• közszféra szervezetek projektmenedzsment 
költségeire vonatkozó szabályozás 
– a települési önkormányzatok vagy saját teljesítésben látják el, 

vagy arra 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságot kérnek fel 

– a települési önkormányzatok fordulhatnak a megyéhez, MJV-
hez. Ezek bevonása esetén konzorciumot  hoznak létre a 
projektmenedzsmentre és/vagy minden közvetett költség 
alapjául szolgáló tevékenységre. 

– a megyei/megyei jogú város/köztulajdonú gt. a 
projektmenedzsmentet nem szervezheti ki. 

– nem összeférhetetlen a projektmenedzsment tevékenység 
ellátására felkért megyei önkormányzat képviselője a TKR 
eljárásrendben összehívott döntés előkészítő bizottságban, ha a 
személyi szintű elkülönítés biztosított. 

• éves fejlesztési keret negyedévente módosulhat 

• elszámolások egyértelműsítése történt 
 



KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK 

 

1. Standard 

2. Kiemelt  

3. Egyszerűsített 

4. Területi Kiválasztási Rendszer (új 

eljárásrend) 

5. Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD – 

új eszköz, LEADER alapokon) 

 



• Irányító hatóság: Nemzetgazdasági Minisztérium 

• Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár 

• Döntés-előkészítő bizottság (DEB) 

 

 

DÖNTÉSI FOLYAMATBAN RÉSZTVEVŐK 



DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG (DEB) 

 

• A döntés-előkészítő bizottság (DEB) tagjai a megyei 

önkormányzat által delegált személy és az 

Irányító hatóság által delegált személy. 

• Megfigyelő: a megyei közgyűlés elnöke a DEB 

ülésére megfigyelőt jelölhet. 

 

DEB felállítása esetén azok a támogatási kérelmek 

támogathatók, amelyeket a megyei önkormányzat 

által delegált tag is támogatásra javasol. 

 



DÖNTÉSI FOLYAMAT 

Támogatási kérelem benyújtása 

Értékelés (IH) 

Döntés-előkészítő bizottság javaslata a 
támogatási kérelem 
elfogadására/elutasítására 

A DEB javaslata alapján a támogatási 
kérelmekről az Irányító Hatóság vezetője 
dönt. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


