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BESZÁMOLÓ  

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program aktualitásairól 

 

 

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

pályázati felhívások közel mindegyikére vonatkozóan megszülettek a támogató 

döntések a 2017-2018. évek folyamán.  

 

A Vas megye számára a hétéves programperiódus alatt rendelkezésre álló összesen 

21,13 milliárd forintos keretre meghirdetett 21 darab pályázat felhívásra összesen 232 

darab támogatási kérelem beérkezett be, mintegy 27 milliárd forintos igénnyel. 

 

A 173 darab, támogatói döntéssel rendelkező, Vas megye területén megvalósuló 22,5 

milliárd forintos támogatási összeggel megvalósuló projektállomány előrehaladása az 

alábbiak szerint alakul: 

 támogatási szerződés megkötése folyamatban: 

o 18 darab projekt (10%) 

o 2 744 millió Ft támogatási összeggel (12%), 

 tervezési, előkészítési fázis folyamatban: 

o 20 darab projekt (12%) 

o 2 390 millió Ft támogatási összeggel (11%), 

 közbeszerzési eljárás folyamatban: 

o 27 darab projekt (16%) 

o 5 161 millió Ft támogatási összeggel (23%), 

 kivitelezés folyamatban: 

o 40 darab projekt (23%) 

o 4 368 millió Ft támogatási összeggel (20%),  

 beruházás lezárult: 

o 54 darab (31%) projekt 

o 5 040 millió Ft támogatási összeggel (22%) 

 programmegvalósítás folyamatban (nem beruházás-jellegű, pl. foglalkoztatási 

projektek esetében): 

o 14 darab projekt (8%) 

o 2 357 millió Ft támogatási összeggel (11%), 
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A megyében megvalósuló nyertes projektek közül 76 darab (összesen 9,4 milliárd 

forintos összköltségű beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve 

annak Hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment 

feladatával.  

 

Azon projektek esetében, ahol a kivitelezési feladatok, és projekttel kapcsolatban 

felmerülő egyéb tevékenységek befejeződtek, megkezdődik a projektzárás folyamata. 

A Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága 2018. december folyamán 

megkezdte ezen projektek záró helyszíni ellenőrzéseit, melyek sikerrel zárultak. Folyó 

év januárjában lezajlott az első, a megyében lezáruló TOP projekt másodszintű 

ellenőrzése, a Pénzügyminisztérium Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatósága 

részvételével, amely megállapítás nélkül zárult.  

 

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 50-100 %-kal is 

megnövekedtek.  

 

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 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 a költségnövekmény összege meghaladja a projekt költségvetésének 

15%-át, 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 kikéri a 

kormánydöntésre történő felterjesztést megelőzően.  

 

Vas megye esetében jelen előterjesztés napjáig 10 projekt költségnövekmény igénye 

szerepelt a közgyűlés előtt, amely szám az elkövetkező hetekben várhatóan tovább fog 

növekedni. 

 

A Kormány 2018 decemberében országosan közel 700 millió Ft értékben döntött a TOP 

keretében felmerült költségnövekmények támogatásáról. Ezen döntések között egy 
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Vas megyei projekt is szerepel, több esetben pedig az igazságügyi szakértő 

kirendelésénél tart a folyamat.  

 

 

Határozati javaslat 
 
A Vas Megyei Közgyűlés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

aktualitásairól szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős:  Majthényi László, a közgyűlés elnöke 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szombathely, 2019. január 29. 
 
 

Majthényi László sk. 


