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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrált Területi Programjának 

módosításáról 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. május 7-én, az 73/2015. (V.07.) számú 

önkormányzati határozattal elfogadta Integrált Területi Programját (továbbiakban: ITP), mely azóta 

többször módosításra került.  

Az ITP 73/2015. (V.07.) számú önkormányzati határozattal elfogadott 2.0 verziója először 2015. 

augusztus 31-én (összhangban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - továbbiakban: 

TOP - keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. 

(VIII.12.) Korm. határozattal) került átdolgozásra – ITP 2.1 -, melyet a Közgyűlés 151/2015. 

(IX.10.) határozatával, az erről készült tájékoztató alapján elfogadott.  

Ezt követően 2016-ban került sor a következő módosításra - ITP 2.2 -, ennek elfogadására a 

147/2016. (VIII.29.) Közgyűlési döntéssel került sor.  

Ezen verzió óta eltelt időszakban két, eredményességi keretbe történő indikátor változása, valamint 

az időközben történt változásokra tekintettel került sor 2018 áprilisában a dokumentum újabb 

módosítására - ITP 2.3 -, melyet a Közgyűlés az 53/2018 (IV.26.) határozatával fogadott el.   

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 3. számú módosításának Európai 

Bizottság általi elfogadását követően a keretösszegek változása miatt került sor 2018 novemberében 

újabb módosításra – ITP 2.4 -, melyet a 168/2018. (XI.15.) önkormányzati határozattal fogadott e a 

Közgyűlés.  

 

Az Európai Bizottság a C (2019) 9210. számú határozatával jóváhagyta a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását. Az OP-ban jóváhagyott 

módosításokat szükséges lekövetni az ITP-ben is. Ezeket a változásokat vezeti át a jelenlegi 

módosítással az ITP 2.5-ös verziója az alábbiak szerint. 

 

Az ESZA és ERFA prioritásrészek eredeti megoszlásában változás történt. Az Európai Parlament és 

a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21. – 22. cikke rögzíti az eredményességi felülvizsgálat tényét 

és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal együttműködve, valamennyi 

tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését, az adott programban meghatározott 

eredményességmérési célok alapján. Az eredményességi felülvizsgálat során prioritások szintjén 

megvizsgálták a programok részcéljainak teljesítését, a tagállamok által 2019-ben benyújtott éves 

végrehajtási jelentések alapján.  

Az eredményességmérési tartalékot (a prioritás keretösszegének 6%-a) kizárólag azon prioritások 

számára lehet juttatni, melyek 2108. év végéig teljesítették a rájuk vonatkozó részcélokat. 

Amennyiben egy prioritás nem teljesítette, a tagállamnak javaslatot kellett tennie a fel nem 

használható eredményességmérési tartalék jól teljesítő prioritások részére történő átcsoportosítására. 

A TOP 2018. évi végrehajtási jelentése alapján a részcélokat a TOP 6. prioritás ESZA része nem 

teljesítette, míg az ERFA része igen. Ezért kezdeményezte Irányító Hatóság az operatív program 

módosításával a nem teljesülő TOP 6. ESZA prioritásrész (TOP-6.8. „Gazdaságfejlesztéshez 



kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztése”, és a TOP-6.9. „Társadalmi kohéziót célzó helyi programok” 

megnevezésű intézkedések) eredményességmérési tartaléka a TOP-6. ERFA prioritás 6.1 

„Gazdaságfejlesztés” című intézkedésre történő átcsoportosítását. A módosítást az Európai 

Bizottság jóváhagyta, ezáltal módosultak a TOP-6. prioriáson belül a TOP-6.1., a TOP-6.8. és a 

TOP-6.9. intézkedések OP-ban rögzített keretösszegei, melyek forrásarányosan átvezetésre kerültek 

az ITP-ben az alábbiak szerint: 

 

A TOP 6.1 intézkedés keretösszege 4,400 mrdFt-ról 4,496 mrdFt-ra nőtt. A TOP-6.8 intézkedés 

keretösszege 1,171 mrdFt-ról 1,101 mrdFt-ra, a TOP-6.9. intézkedés keretösszege pedig 0,435 

mrdFt-ról 0,409 mrdFt-ra csökkent. 

 

A keretösszegek változása technikai, a TSZ-el rendelkező projektek tekintetében a projektek 

elszámolható összköltsége nem kerül csökkentésre. 

A TOP fenti módosítása következtében a kapcsolódó indikátorok célértékei is felülvizsgálatra 

kerültek. A 6 %-os eredményességmérési tartalékok átcsoportosítása miatt változtak a TOP-6.1, a 

TOP-6.8, valamint a TOP-6.9 intézkedéshez kapcsolódó indikátorok 2023-hoz tartozó célértékei. 

 

Az ITP módosítás összefoglalóan az alábbiakra terjed ki: 

 

- Az ITP szöveges fejezeteit pontosítottuk figyelemmel a változásokra. 

- A keretösszegek közötti átcsoportosításokat elvégeztük (3. fejezet). 

- A fejlesztési csomagokban feltüntettük a változásokat (4. fejezet.) 

- Az indikátor vállalások kapcsán az érintett indikátorok módosítást átvezettük (5. fejezet). 

 

A piros színnel jelölt módosításokat tartalmazó ITP-2.5 tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Fentiek figyelembevételével megkérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Integrált Területi Program 

2.5-ös verzióját fogadja el, és hatalmazzon fel az esetleges további módosítások elvégzésére 

utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 

Kaposvár, 2020. január 20. 

 

Szita Károly 

        polgármester 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Integrált Területi Program módosításáról 

szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az Integrált Területi Program 2.5-ös verzióját 

jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert az esetleges további módosítások elvégzésére utólagos 

beszámolási kötelezettséggel.  

 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 

Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
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