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ELŐTERJESZTÉS 

az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázat keretében kidolgozott Somogy 
Megyei Integrált Területi Program elfogadásáról 

 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 26-i ülésén az Államreform Operatív 
Program keretében kidolgozott előzetes megvalósíthatósági tanulmányokról és a Somogy 
Megyei Területfejlesztési Program 2. körös részdokumentumairól szóló előterjesztésről 
tárgyalt, és 27/2014.(IX. 26.) határozatában támogatta a megyei tervezési munka 
továbbfolytatását: a mindenkori TOP illesztés biztosítása mellett az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányok véglegesítése és az Integrált Területi Program kidolgozása 
érdekében. 

A megyei tervezés egyik következő feladata, a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak 
tervezését segítő Somogy Megyei Integrált Területi Program (ITP) első változatának 
(munkaverzió) elfogadása. A programot a területfejlesztési koncepció és területfejlesztési 
program alapján, 2014. október 31.-i határidővel kell elkészíteni azokról a fejlesztésekről, 
amelyet a TOP forrásaiból biztosított indikatív, dedikált keret terhére tervez megvalósítani 
2014-2020 között. A TOP keretében valósulnak meg azok a térségi szintű fejlesztések, 
amelyek a megye döntési kompetenciájába tartoznak. Az ITP-nek elsősorban integrált, 
valamint hálózatos projektcsomagokat kell tartalmazni, amelyek keretében a projektek 
egymásra épülve, egymást erősítik, és tovagyűrűző hatásuk a legnagyobb. Szintén 
területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program tartalmához illeszkedve meg kell 
jelölni azokat a legfontosabb megyei fejlesztési igényeket, amelyet 2014-2020 között az 
ágazati operatív programok támogatásával terveznek megvalósítani. 
A megyei integrált program mellékletét képezi az a projektlista, amelynek gyűjtése már 
korábban megkezdődött. A projektlista várhatóan az ÁROP projekt végén sem zárul, hiszen a 
teljes 2014-2020 közötti programozási időszakra projektszinten előre tervezni csak 
indikatívan lehetséges, továbbá, több esetben várható projektek ÚSZT, vagy egyéb forrásból 
történő támogatása A TOP végleges elfogadása várhatóan november végén esedékes, ezért azt 
követően biztosan ismételt felülvizsgálatra lesz szükség. A projektlistákat ezt követően 
várhatóan a központi irányítással készülő akciótervekhez igazítva félévente kell 
felülvizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell végezni.  
 
A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium közlése 
szerint az ITP 1.0-s változatának elvárt tartalma:  

- az ITP szöveges része, 
- az 1.1. melléklet (ITP projektösszesítő táblázat), 
- az 1.2. melléklet (ITP projektek ütemezése), 
- az 1.3. melléklet (ITP projektek pénzügyi adatai), 
- az 1.4. melléklet (ITP eredmény és kimeneti mutatók), 
- az 1.5. melléklet (Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok a tervezett ITP 

projektekre, a forráskeret 40%-áig), 
- külön dokumentumban az ITP-hez kapcsolódó ágazati fejlesztések. 

Az ÁROP pályázat finanszírozású tervezési feladat teljesítése érdekében a munkavégzésben 
közreműködő konzorcium szakértői a TOP módosulásokat lekövető újratervezéssel, az 
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érintett térségek vezetőivel egyeztetve elkészítették a Somogy Megyei Integrált Területi 
Program (ITP) első változatát. Annak érdekében, hogy a járások kereteit érintő prioritások 
esetében minden járás kiválaszthassa a 40 % forrást lefedő projektjeit, az elmúlt időszakban 
ismételten aktív járási szakértői egyeztetés zajlott. Felhívtuk a járások figyelmét arra is, hogy 
a 40 %-nyi forráslekötés nem jelenti a másik 160 %-nyi projekt (ti.  összesen járásonként a 
keretek 200 %-ára történt a tervezés) „kiesését”, ez csupán annyit jelent, hogy a 40 %-nyi 
projekt esetében újabb EMT-k készülnek, illetve arra való kötelezettségvállalást, hogy ezek a 
projektek 2 éven belül biztosan megindulnak. 

A megyei koncepcióban és stratégiában is megfogalmazott gazdaságfejlesztési és 
foglakoztatás-növelési célok ezúttal még markánsabban jelennek meg az ITP-ben, tekintettel 
arra, hogy ezúttal minden járás tudott a TOP 1.1.-es intézkedéshez már illeszkedő projektet a 
gazdaságfejlesztési csomagok valamelyikébe javasolni. Ezek a projektek a korábban a megyei 
közgyűlés által jóváhagyott 200 %-os, néhány esetben pedig a tartaléklistákról kerültek be az 
ITP-be.  

Az ITP mellékletét képező projektösszesítőben és pénzügyi tervben ezúttal már konkrétan be 
kellett mutatni a megyei források 100 %-ára tervezett projekteket.  Ennek során egy 
intézkedés esetében látható jelentősebb túllépés (TOP 4.2 Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése), ez prioritáson belüli átcsoportosításokkal a 
későbbiekben kezelhető. 

A teljes megyei keret (megye és járások): 37.335.904.906 Ft. 
Jelenleg az ITP-ben lekötött keret: 37.774.385.928 Ft. 
 

Az ITP tartalmazza: 

- javaslatot a 2014-2020-as időszak tervezését segítő, részletes tartalmi kidolgozású 
Integrált Területi Programra és a hozzátartozó projektlistákra, 

- javaslatot az első két évben tervezett projektekre, illetve előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányok kidolgozására a megyei forráskeret 40%-áig.  

 
A Megyei Tervezéskoordinációs Testület 2014. október 29-én a megyei területi 
munkacsoportok és a Gazdaságfejlesztési Ágazati Munkacsoport tagjainak részvételével 
kibővített ülésen megvitatta a munkaváltozatot, és a megyei közgyűlésnek egyhangú 
szavazattal elfogadásra javasolta. A testület támogatta, hogy a további megyei tervezési 
munka a kormány által elfogadott TOP- hoz történő szükséges illesztés biztosításával, a 
módosítás lehetőségének fenntartása és széles körű szakmai, térségi koordináció mellett 
történjen meg. 

Kérem a közgyűlést, hogy Somogy Megyei Integrált Területi Programot első munka 
változatként elfogadni szíveskedjen. 
A Somogy Megyei Integrált Területi Program első munka változatának anyagát az 
előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Határozati javaslat: L 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés az 1. számú melléklet szerint elfogadja Somogy 
Megyei Integrált Területi Program első munka változatát. 
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2. A Somogy Megyei Közgyűlés elrendeli, hogy a további megyei tervezési munka a 
kormány által elfogadott Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz történő 
szükséges illesztés biztosításával, a módosítás lehetőségének fenntartása és széles körű 
szakmai, térségi koordináció mellett történjen meg. 

      Felelős:  Jakó Gergely, a közgyűlés elnöke 
            Határidő:  értelem szerint 
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