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                     Egyszerű többség 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 29-i ülése …. 
számú napirendi pontja 
 
Javaslat a „Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs 
rendszer kialakítása” tárgyú ÁROP pályázat előkészítésére, a pályázat 
benyújtására 
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Közgyűlés valamennyi bizottsága. 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

A 2012. április 26-i napon tartott rendes ülésen a 12. napirend keretében a 
Közgyűlés részletes tájékoztatást kapott a Tolna Megyei Önkormányzat aktuális 
területfejlesztési feladatairól. Kedvező fejlemény, hogy az előttünk álló feladatok 
finanszírozását részben az Államreform Operatív Program (ÁROP) biztosítani tudja, 
melynek kiírás tervezete már megjelent és várható, hogy rövid határidő (július-
augusztus) áll rendelkezésre a pályázat összeállítására és benyújtására. A 2012-13. 
évben zajló felkészülési időszakban a megyei programozási szinteken megalkotásra 
kerülő programdokumentumok összeállításának finanszírozásában az NFM 
elsődlegesen a 2007-13. közötti programciklus európai uniós forrásaira támaszkodik, 
melyet részben pályázati felhívásokon keresztül kíván eljuttatni a területfejlesztési 
feladatokban érintett megyei önkormányzatokhoz, valamint a regionális fejlesztési 
ügynökségekhez. Az ÁROP pályázat célja a megyék hosszú távú, 2030-ig tartó 
fejlesztési terveinek, megyei területfejlesztési koncepcióinak felülvizsgálata, illetve 
elkészítése, továbbá a hosszú távú tervekhez, az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós 
politika céljaihoz és eszközeihez illeszkedő operatív, Megyei Területfejlesztési 
Integrált Programok elkészítése. 

A pályázatban megfogalmazásra kerültek a részcélok, melyek összhangban vannak 
a 218/2009.(X.6.) Korm. rendelettel, amely a megyei szintű tervezési munkát és az 
elvégzendő feladatokat szabályozza. A területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelet 12. § (1) alapján a megyei 
területfejlesztési koncepció és program előkészítő és javaslattevő fázisból áll, 
melynek keretében elvégzendő főbb feladatok és várható ütemezésük a következő: 
 

 a megyei területfejlesztési koncepció készítését megalapozó, a megye 
társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének elemzése, a térséget érintő 
tervezési-fejlesztési környezet áttekintése, helyzetértékelés elkészítése 
 
Feladat elvégzésének tervezett időtartama: 2012. június – 2012. december 
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 a megye hosszú távú, 2030-ig tartó fejlesztési céljait koncepcionális szinten 
rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció 
elkészítése 
 
Feladat elvégzésének tervezett időtartama: 2012. október – 2013. február 
 

 megyei szintű, középtávú stratégiák elkészítése, összhangban a hosszú távú 
koncepcióban leírtakkal 
 
Feladat elvégzésének tervezett időtartama: 2013. január – 2013. június 
 

 a megyei területfejlesztési koncepció, az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós 
politika („Európa 2020 stratégia”) céljaihoz és eszközeihez egyaránt 
illeszkedő, a 2014-2020 közötti időszakra szóló operatív program javaslattevő 
dokumentum, a megyei területfejlesztési integrált program elkészítése 

Feladat elvégzésének tervezett időtartama: 2013. január – 2013. június 

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 800 millió 
forint, melyből 19 konzorcium kerül támogatásra. A konzorcium kötelező tagja egy 
megyei önkormányzat és az illetékességi területéhez tartozó regionális fejlesztési 
ügynökség. Az ÁROP pályázat kiírás tervezete alapján a pályázathoz önrészt nem 
kell biztosítani, valamint az önkormányzatnak nincs biztosítéknyújtási kötelezettsége. 

A pályázati forrásból (várható 35-40 millió Ft) elszámolhatók: 

 a szükséges infrastrukturális eszközök beszerzése, amelyek az elvégzendő 
feladatokhoz feltétlenül szükségesek: asztali számítógépek beszerzése, 
laptop beszerzése, szoftverek beszerzése, nyomtató, szkenner beszerzése, 
prezentációs eszközök beszerzése (fipchart táblák, projektor) 

 projektmenedzsment költségek (bér-járulék költségek, megbízási díjak) 
(maximum 3%) 

 szolgáltatások igénybevétele (mérnöki, jogi, szakértői díjak; felmérések, 
kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költségei) 

 nyilvánosság biztosításának költségei (maximum 2 %) 

 közbeszerzési eljárások költségei (maximum 1,5 %) 

 képzéssel, képzési dokumentumokkal kapcsolatos költségek 

 rendezvényszervezés költsége 

 a projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és 
járulékaik 

 útiköltség 
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 közvetett költségek (maximum 5 %) 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban 
foglaltak szerint döntsön a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, hatalmazza fel 
elnökét a pályázat benyújtására, a konzorciumi megállapodás, valamint a kapcsolódó 
nyilatkozatok aláírására! 

Határozati javaslat: 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2012. (VI. 29.) 
közgyűlési határozata a „Területfejlesztési, 
területi tervezési és szakmai koordinációs 
rendszer kialakítása” tárgyú ÁROP pályázat 
előkészítéséről, a pályázat benyújtásáról 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 

EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politika 
céljaihoz és eszközeihez illeszkedő megyei 
területfejlesztési koncepció; megyei szintű, 
középtávú stratégia és a megyei 
területfejlesztési integrált program elkészítése 
érdekében pályázatot kíván benyújtani az 
Államreform Operatív Program keretében 
meghirdetésre kerülő „Területfejlesztési, területi 
tervezési és szakmai koordinációs rendszer 
kialakítása” tárgyú pályázati kiírástervezet 
alapján. 
 

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtásának 
előkészítésére és benyújtására, valamint a 
konzorciumi megállapodás, és a kapcsolódó 
nyilatkozatok aláírására. 

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
felhatalmazza elnökét, hogy az ÁROP pályázat 
előkészítése során felmerült kiadásokra 
kötelezettséget vállaljon. 

Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő:     a pályázat benyújtására a pályázatban  
  megjelölt végső határidőig 

Szekszárd, 2012. június 18. 

                                                                  dr. Puskás Imre 
         a Közgyűlés elnöke  




