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Előterjesztés 

a Vas Megyei Integrált Területi Program 5. számú módosításáról 

 

Vas Megye Önkormányzata 2015. májusban elfogadta a Vas Megyei Integrált Területi 

Programot (ITP).   

A program elfogadását követően megfogalmazott pályázói igények alapján a 

dokumentumot a Vas Megyei Önkormányzat több alkalommal módosította. (A 

technikai korrekciók alapvetően az ITP intézkedéseinek forrásallokációjára, illetve 

egyes programszintű indikátorértékek OP-módosítás eredményeként szükségessé vált 

korrekciójára vonatkoztak.)  

A legutóbbi módosítás 2018. májusában történt. Az azóta eltelt időszakban (2018. 

december 31-i mérési ponttal) megtörtént az operatív program ún. 

eredményességmérési keretindikátorainak felmérése. A végrehajtási szabályok1 

alapján az Európai Bizottság a program egyes prioritásainak keretösszegéből 6%-nyi 

forrást ún. eredményességmérési tartalékként elkülönít, és amennyiben az adott, 2018. 

december 31-ra vállalt célérték a felmérést követően az adott prioritás szintjén nem 

teljesül, úgy ezt az összeget a program másik, teljesülő prioritására kell 

átcsoportosítani.   

A fentiek szerinti felmérést az Irányító Hatóság a megyei önkormányzatokkal történő 

együttműködésben elvégezte, melynek alapján a nem teljesülő TOP 2., 3., 4. és 5. 

prioritások eredményességmérési tartaléka átcsoportosításra került a TOP 1. 

prioritására, a TOP 4. számú módosításával. Ezáltal módosultak a prioritások és 

intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei. Összegszerűen, a jól teljesülő TOP 1. és 

6. ERFA prioritásokon mindösszesen 39,13 Mrd Ft eredményességi tartalék kerülhet 

az eredeti célokra felhasználásra, míg a TOP 2., 3., 4., 5., 6 ESZA prioritásrészen, 

valamint a 7. prioritáson 34,75 Mrd Ft eredményességi tartalék nem vehető igénybe, 

annak átcsoportosítása szükséges jól teljesítő prioritás(ok) részére. 

Az operatív program szintjén lebonyolított átcsoportosításokat tükröznie kell a megyei 

integrált területi programoknak (ITP) is. Az ITP-k forrásallokációjának módosítására 

az Irányító Hatóság az alábbiak szerint tett javaslatot: 

 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének1 21.-22. cikke rögzíti az eredményességi 

felülvizsgálat tényét és teendőit. 
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 A nem teljesülő TOP 2., 3. és 4. ERFA prioritások eredményességmérési 

tartaléka a TOP 1. prioritásra, azon belül a TOP-1.1 „Helyi gazdasági 

infrastruktúra fejlesztése”, TOP-1.2 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” és a TOP-1.3 „A gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című 

intézkedésekre került egyenlő részben allokálásra; 

 A nem teljesülő TOP 5. ESZA prioritás eredményességmérési tartaléka a TOP 1. 

prioritás 1.4 „A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című 

intézkedésére kerül allokálásra, azzal, hogy az átcsoportosítás 70%-ban új 

bölcsődei férőhelyek létesítésére, míg 30%-ban meglévő bölcsődei férőhelyek 

fejlesztésére irányul. 

A Vas Megyei Integrált Területi Program módosítása a fenti, országos szintű 

forrásátcsoportosítások technikai átvezetését jelenti. A keretösszegek csökkenése a 

támogatási szerződéssel rendelkező projektek elszámolható összköltségét nem 

befolyásolja. 

További módosítás történt ebben az időpontban az időközben megfogalmazott hazai 

stratégiai célkitűzésekhez (pl. Családvédelmi Akcióterv, Magyar Falu Program) 

történő kapcsolódás, az ezekhez kötődő többletforrások bevonásának bemutatása 

érdekében is.    

Szombathely, 2020. február 6. 

 

Mellékletek:  

1. Az Irányító Hatóság időközi tájékoztatója az eredményességmérési keret alá tartozó 

indikátorok teljesüléséről 

2. ITP módosítás összefoglaló táblázata 

3. Felülvizsgált ITP szöveges változata (melynek táblázatai az ITP excel mellékletének 

információit is tartalmazzák) 

 

 

Határozati javaslat 

Vas Megye Közgyűlése 

 

a) jóváhagyja Vas Megye Integrált Területi Programjának felülvizsgált változatát 

a csatolt 3. sz. melléklet szerint; 
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b) felhívja a megyei jegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága számára. 

 

Felelős: Majthényi László, a közgyűlés elnöke 

Határidő: azonnal 

 


