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Tisztelt Bizottság!
Magyarország Kormánya a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint
az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló
1702/2014. (XII. 3.) határozatában módosította a TOP forrásainak felhasználási
szabályait. A kormányhatározat módosította a TOP megyei forrásallokációját is, ami
Baranya megyében 38,02 milliárd forintra módosult.
A pályázatok értékelésének eljárásrendjét a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályozza.
A Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján Döntés-előkészítő Bizottság dönt. A
Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) tagjai az Pénzügyminisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára vagy általa kijelölt személy,
továbbá a területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a területi
szereplő közgyűlése által választott személy.
A Kormányrendelet 57/A § (4) alapján a területi szereplő által delegált tag a döntéselőkészítő bizottságban a területi szereplő közgyűlése határozatában hozott döntési
javaslatot képviseli. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése e hatáskörét 8/2016.
(VI.09) önk. rendeletében a Pályázati Döntéselőkészítő Bizottságára ruházta át.
A DEB Ügyrend 2017. január hónapban a fentiek alapján kiegészült azzal, hogy a
döntési javaslatot az elutasításra javaslatot tevő DEB tagnak részletesen indokolnia
szükséges. Az IH vezető pedig az adott felhívás támogatásra javasolt támogatási
kérelmeiről csak az elutasításra javasolt kérelmek részletes szakmai indokolása után
dönt. Támogató döntés esetében indoklás nem szükséges.
Megyei szinten a támogathatóságról a projektek területi szempontok szerint történő
értékelésével kell dönteni. A területi szereplő elsősorban a projektek területi
szinergiákra, a projektek közötti szinergiákra, az adott projekt felhívásokhoz való
illeszkedése vagy egyéb az egyedi projektértékelés során nem vagy csak kevésbé
érvényesíthető szempontra alapozva hozhat elutasító javaslatot.
A DEB során a területi szereplő vizsgálni tudja például, hogy:
• a területi egységen (megyén) belül nem kerülnek-e egymást kioltó fejlesztések
támogatásra, illetve ilyen esetben a versenytárs elemzésben számoltak-e a
támogatást igénylők a területen megjelenő versenyző beruházással;
• az érintett konstrukcióra beérkezett támogatási kérelmek szinergiában
valósulnak-e meg;
• az érintett konstrukcióra beérkezett támogatási kérelmek szinergiában vannak-e
más TOP konstrukcióra benyújtott támogatási kérelmekkel, más ágazati operatív
program keretében, vagy akár határmenti program keretében benyújtott
támogatási kérelmekkel;
• az érintett konstrukcióra beérkezett támogatási kérelmek szinergiát alkotnak a
már támogatott megyei jogú városi fejlesztésekkel;

• az egyes benyújtott támogatási kérelmek egymáshoz viszonyítva fajlagosan
mennyi indikátort vállalnak, milyen mértékben járulnak hozzá a megyei ITP és a
TOP eredményességéhez egymáshoz viszonyítva;
• mérlegelve a függőségi kockázatot, amennyiben egy komplex beruházás további
részelemei más konstrukción nem kerülnek támogatásra, úgy az adott
támogatási kérelemnek (mint részelemnek) van-e létjogosultsága.
Az Irányító Hatóság vezetője írásban tájékoztatta a Baranya Megyei Önkormányzatot,
hogy az alábbi kiírt Terület és Településfejlesztési Operatív Programhoz tartozó
pályázati felhívások tekintetében döntéshozatal szükséges:
•

TOP-1.3.1-16 "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés"

A beérkezett támogatási kérelmek száma: 1 db
Támogatási igény: 3 milliárd Ft
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §ával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A fentiekben írtak alapján a támogatási kérelmek tárgyában a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlés Pályázati Döntéselőkészítő Bizottságának feladat- és
hatáskörét gyakorolva az előterjesztéshez csatolt határozatokat hoztam.
Pécs, 2021. március 19.
Dunai Péter s.k.
alelnök
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Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
/2021. (III...) határozata

Döntés a TOP-1.3.1-16-BA1-2021-00003 kódszámú pályázatról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 56/2020. (XI. 30.) határozatára – a Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlés Pályázati Döntés-előkészítő Bizottságának feladatés hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke támogatásra javasolja a TOP-1.3.1-16BA1-2021-00003 kódszámú pályázatot, s felkéri a DEB tagját, illetve póttagját, hogy a
DEB ülésén ennek megfelelően adja le szavazatát.
Határidő: 2021. március 30.
Felelős: Dr. Őri László elnök, DEB tag/póttag

