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Beszámoló a TOP aktualitásairól 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetett pályázati 

felhívások közel mindegyikére vonatkozóan megszülettek a támogató döntések a 2017. év 

folyamán.  

A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának kialakításához szükséges volt a megyei 

közgyűlés ezen célra létrehozott ideiglenes bizottsága által meghozott megyei szintű javaslat 

megküldése. A 2016. II-III. negyedévben benyújtott (első körös) támogatási kérelmek 

esetében az ideiglenes bizottság 2016. november 25-én, majd 2017. február 14-én ülésezett. A 

közgyűlés 46/2016 (V.31.) sz. határozatával a DEB-ek tagjaként kijelölt szavazótagok az 

ideiglenes bizottság javaslata alapján megküldték szavazatukat az NGM által lebonyolított 

írásos DEB szavazáshoz. A DEB 2017. február 21-én hozta meg döntési javaslatát a 

támogatási kérelmekről, összesen 171 db támogatási kérelem esetében, amelyeket 2017. 

október 13-án további 27 db követett. 

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmében a területi kiválasztási eljárásrend esetében a 

DEB által meghozott döntési javaslatot az Irányító Hatóság megküldi a területi szereplő 

részére egyetértés céljából. A rendelet 64. § (4) bekezdése alapján csak akkor hozható 

támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan 

formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott.  

Az Irányító Hatóság több körben küldte meg a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntési 

javaslatát egyetértés céljából a Közgyűlés Elnöke részére. A Közgyűlés 2017. év során 5 

alkalommal, 2018. év során mindezidáig 1 alkalommal tárgyalta a döntési javaslatokat, és 

hozott döntést a kérelmek támogathatóságáról.  

A Vas megye számára a 7 éves programperiódus alatt rendelkezésre álló összesen 21,13 

milliárd Ft-os keretre meghirdetett 21 db pályázat felhívásra összesen 230 db támogatási 

kérelem beérkezett be, mintegy 26 milliárd Ft igénnyel. 

A kötelezettségvállalásra vonatkozó támogató döntéseket 130 db kérelem esetében meghozta 

az Irányító Hatóság, a támogatási szerződések megkötése és az előlegek lehívása szinte 

kivétel nélkül megtörtént a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 

közreműködésével, összesen mintegy 17,3 milliárd Ft értékben. 2017. év végén további 24 db 

projektjavaslattal kapcsolatban született támogató döntés. 

Vas megye esetében csupán 5 db támogatási konstrukció esetében maradt érdemi forrás 2017. 

évben további pályázatit felhívások meghirdetésére. Ezen felhívásokra 2017. augusztus-

szeptember folyamán, illetve 2018. év elején benyújtották kérelmeiket a pályázó 

önkormányzatok. A támogatói döntések meghozatala az alábbiak kiírások esetében folyó év 

nyarán várható: 



 TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés c. felhívás esetében felhasználható 247 millió Ft 

keretösszegre beérkezett 1 db kérelem, 247 millió Ft igényelt támogatással; 

 TOP 1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. 

felhívás esetében felhasználható 810 millió Ft keretösszegre beérkezett 6 db kérelem, 

összesen 1,38 milliárd Ft igényelt támogatással;  

 TOP 3.2.1 Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-

hatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott 

használatának ösztönzése c. felhívás esetében 3 db kérelem 345 millió Ft igényelt 

támogatással; 

 A TOP 5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása c. felhívás esetében 

felhasználható 392 millió Ft keretösszegre beérkezett 11 db kérelem, 560 millió Ft 

igényelt támogatással, 

 A TOP 1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése c. felhívás esetében felhasználható 

182,7 millió Ft keretösszegre 2018. év elején hirdetett meg felhívást az Irányító 

Hatóság, a felhívás benyújtási határideje 2018. május 31-e. 

 

A 154 db támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 19,812 

milliárd Ft támogatási összeggel megvalósuló projektállomány előrehaladása az alábbiak 

szerint alakul: 

 

 támogatási szerződés megkötése folyamatban: 

o 23 db projekt (15%) 

o 2 345 millió Ft támogatási összeggel (12%), 

 tervezési, előkészítési fázis folyamatban: 

o 27 db projekt (18%) 

o 4 129 millió Ft támogatási összeggel (21%), 

 közbeszerzési eljárás folyamatban (előkészítés alatt vagy lezárult): 

o 49 db projekt (32%) 

o 7 447 millió Ft támogatási összeggel (38%), 

 kivitelezés folyamatban: 

o 38 db projekt (24%) 

o 2 959 millió Ft támogatási összeggel (15%),  

 ebből 27 db 2018. nyár folyamán elkészül (1 693 mrd Ft értékben), 

 programmegvalósítás folyamatban (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási 

projektek esetében): 

o 4 db projekt (2,5%) 

o 1 874 millió Ft támogatási összeggel (9,5%), 

 beruházás lezárult: 

o 11 db (7%) projekt 

o 1 007 millió Ft támogatási összeggel (5%) 



A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 71 db (összesen közel 9 milliárd Ft 

összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak hivatalát 

bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.  

A megvalósítási folyamat kapcsán megfogalmazható tapasztalatok között ki kell emelni a 

költségtúllépések problémáját, amely elsősorban annak tudható be, hogy a projektek 

előkészítése és a támogatói döntés megszületése között hosszú, mintegy egy-másfél éves 

időszak telt el, így az elmélyülő munkaerőhiány és az építőipari anyagárak emelkedése 

következtében a kivitelezési költségek akár 20-30%-kal is megnövekedtek. További 

többletköltséget okozhatnak több esetben azok a tervezési, műszaki előkészítési 

hiányosságok, amelyek okán a pályázati felhívások előírásainak nem minden tekintetben 

megfelelő előkészítési dokumentációk készültek a pályázatok benyújtását megelőzően.  

A megyei önkormányzat felmérte a megyében már támogatási szerződéssel rendelkező 

projektállomány megvalósítása során felmerülő költségtúllépéseket. Ezen információk 

részben a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokon, részben a tervezői költségbecsléseken, 

illetve piaci információkon alapulnak.  

A feltárt többletigények összege jelenleg több, mint 2 milliárd Ft, ez a szám azonban 

várhatóan tovább fog növekedni, tekintettel arra, hogy jelen állapotban információ csak a 

projektállomány csak egy szűkebb köréről áll rendelkezésre, a projektek jelentős része az 

előkészítésnek abban a fázisában van, ahol a projektgazdák még nem rendelkeznek pontos 

információkkal a várható költségtúllépésekről.   

 

A 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet lehetőséget kínál a költségnövekmény igények 

támogatására, abban az esetben, ha az adott projekt esetében a kapcsolódó közbeszerzési 

eljárások lezárultak (bontási jegyzőkönyv rendelkezésre áll), és a felmerülő többletigények 

önerő bevonásával, vagy a beruházás műszaki tartalmának csökkentésével nem kezelhetők. A 

költségnövekmény igények a Kormány egyedi döntésével hagyhatók jóvá, legfeljebb a projekt 

költségvetése 30%-át kitevő mértékig. Amennyiben az igényelt költségnövekmény összege 

meghaladja a projekt költségvetésének 15%-úgy igazságügyi szakértő által lefolytatott 

vizsgálatot követően hozható döntés annak támogathatóságáról. A döntési folyamat részeként 

az Irányító Hatóság a megyei közgyűlés elnökének előzetes támogató javaslatát is megkéri a 

kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.  

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig két projekt költségnövekmény igénye 

szerepelt a közgyűlés előtt. 

 

A beruházási költségek jelentős emelkedése által okozott problémák a projektek időbeli 

előrehaladását is jelentősen hátráltatják. Ennek ellensúlyozására az Irányító Hatóság 

engedélyezi a projektek átütemezést, abban az esetben, ha ez nem jár az operatív program 

eredményességét mérő indikátor-vállalások veszélyeztetésével.    

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

A Vas Megyei Közgyűlés a TOP aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 
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