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BEVEZETÉS
Az Integrált Területi Program alapadatai
Dokumentum megnevezése: Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
Végrehajtó területi szereplő: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljes forráskeret: 11,54 milliárd Ft
A Kormány 1830/2017 (XI.9.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében tervezett
beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyes
prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló 1562/2016.
(X. 13.) Korm. határozat módosításáról 1. mellékletében Veszprém MJV számára biztosított
többletkötelezettségvállalás összege: 2.37 Mrd Ft

Az Integrált Területi Program készítésének célja
A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jut a
megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek. A területi tervek hozzájárulnak
a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó európai
strukturális és beruházási alapokból1 finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak
érdekében, hogy az uniós finanszírozású területi és ágazati operatív programokban
megjelenhessenek a területi fejlesztési igények.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 224/2014. (IX. 11.) számú
határozatával fogadta el Veszprém Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát, a
225/2014. (IX. 11.) számú határozatával a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A
tervezési folyamat utolsó részeként 2014 novemberére elkészítette a Veszprém Megyei Jogú
Város Integrált Területi Programját (továbbiakban: ITP), melyet a Közgyűlés a 288/2014. (XI.
27.) számú határozatával hagyott jóvá. A 2014 novemberében elfogadott ITP a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) 5.0 verziója alapján készült, azonban
ez az Operatív Program több változáson is átment a 2014 júniusától decemberig tartó
időszakban. 2014 decemberében a Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta a TOP végleges
(TOP 6.0 verzió) változatát az Európai Bizottságnak, amelyet a bizottság elfogadott, ezáltal
megkezdődhet annak összehangolt végrehajtása a területi szereplők – megyék és megyei jogú
városok – által.

ESB alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap, Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)
1
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A Bizottsággal folytatott tárgyalások egyik fontos mérföldköve, hogy „a 2014-2020 közötti
programozási időszakban a TOP 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.) Kormányhatározat több változást is tartalmaz a
korábbiakhoz képest. Így a jogszabályi változások és a TOP 2015. február 12-i új verziója miatt, a
forrás felhasználását programszinten bemutató ún. ITP módszertanát a korábbiakhoz képest
változtatni volt szükséges.
Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja a TOP keretében megvalósuló
integrált területi programokról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározatban került
elfogadásra, mely módosításra került az ITP 4.0 verziójának elfogadásával az 1612/2016. (XI. 8.)
Korm. határozatban. Az ITP módosított, 5.0 verziójának az Irányító Hatóság általi elfogadásáról
az NGM/2907/1/2017 iktatószámú 2017. január 18-án, a 6.0 verzió elfogadásáról az
NGM/17607/2/2017 iktatószámú 2017. májusában kelt levelében Oláh Gábor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkára tájékoztatta Veszprém MJV Önkormányzatát.

Az Integrált Területi Program felülvizsgálatának indokoltsága
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) számú Kormányrendelet XI., a Területi
kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend különös szabályairól szóló fejezete 57. § (4) rendelkezik
arról, hogy az ITP évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig módosítható és
küldendő be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság részére. Ennek
alapján kezdeményezte Veszprém MJV területi szereplőként ITP-jának módosítását a fejlesztési
csomagok részleges változtatásával, illetve jelezte az átfogó vizsgálat szükségességét.
Az átfogó felülvizsgálat, illetve ennek következtében a módosítás az alábbiak miatt kötelezően
végrehajtandó Veszprém MJV esetében:
-

1. Az NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára, Oláh
Gábor NGM/39437//2017 iktatószámú, 2017. december 15-én kelt levele tájékoztatást
nyújtott arról, hogy az Európai Bizottság 2017. május 31-én, valamint 2017. november 16án kelt határozatai alapján az operatív program eredményesebb és reálisabb végrehajtásáért
módosul – csökken – két eredményességmérési indikátor minden területi szereplő esetében.
A CO14 „a felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza” eredményességmérési indikátor
korrigált célértéke Veszprém MJV számára az ITP-ben vállalt 2018-as célérték esetében 2
km-ről 0,78 km-re, a 2023-as célérték esetében 4 km-ről 2,74 km-re módosult. A CO34 „az
üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” eredményességmérési indikátor korrigált
célértéke az ITP-ben vállalt 2018-as célérték esetében 1094,43 co2t-ról 311,93 co2t-ra, a
2023-as célérték esetében 5472,23 co2t-ról 1560 co2t-ra csökkent. Az indikátorok
átvezetése jelen ITP módosítással nyújtandó be az Irányító Hatóság számára.

-

2. A TOP-6.1.4 kódszámú ’Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés’ pályázati felhívásban a „Vár utca 10. kiállítótér kialakítása” projektre
fenntartott 200 millió Ft átcsoportosítandó a TOP-6.1.5 kódszámú ’A gazdaságfejlesztést és
4

a munkaerő-mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés’ című pályázati felhívás
„Északi iparterület közlekedésfejlesztése” tartalékkeretéhez.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. szeptember 28-i közgyűlésén
együttműködési megállapodást hagyott jóvá a Veszprémi Törvényszékkel, mely
megállapodás célja a Veszprém, Vár utca 10. szám alatti, volt piarista gimnázium épületének
megújítása. A közigazgatási perrendtartás új szabályai megnövelik a Veszprémi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességi területét, jelentősen bővítik feladat- és
hatáskörét, ami miatt a bírói kar létszáma is arányosan kibővül. Ezen változásból kifolyólag
a jelenlegi infrastruktúra keretei már nem megfelelőek a Veszprémi Törvényszék
szervezetének a működése számára, így a törvényszék a várossal együttműködve a jelenleg
használaton kívüli épület megújításán és közös használatán dolgozik.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ezzel párhuzamosan a Magyar Turisztikai
Ügynökséggel (továbbiakban: MTÜ) együttműködve a veszprémi vár turisztikai fejlesztésén
is dolgozik, mely fejlesztés célja a Vár akadálymentes megközelítésének biztosítása, a
Tűztorony és annak környezetének fejlesztése valamint új gazdasági funkció
infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Vár területén.
Az ITP hatályos változata a gazdaságfejlesztés (6.1.) prioritás kapcsán irányoz elő
beruházásokat a tárgyi épület megújítására. Ezen beruházásokat hivatott kiváltani a fentebb
ismertetett együttműködési megállapodás és az MTÜ-vel közösen kidolgozott fejlesztési
javaslat.
-

3. az MJV fejlesztési csomagjain belül változások történtek, illetve módosult a projektek
ütemezése is részben a benyújtott pályázatok, részben a 2018. március 31-ig megjelent
pályázati felhívásokban megjelentek, illetve a konkretizálódott feladatok miatt.
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Partnerségi tervezés
Mivel az ITP szakmai tartalmában maximálisan támaszkodik a Településfejlesztési Koncepcióra,
valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS-re), azok társadalmasítási folyamatát
tekintjük az ITP partnerségi folyamatának is. Az említett két dokumentum készítése teljes
nyilvánosság biztosításával zajlott, az ITS partnerségi tervében rögzítetteknek megfelelően.

A folyamat 2013 augusztusában kezdődött és 2014. augusztus 25. napján ért véget. Az
egyeztetésben 143 szervezet vett részt az alábbi bontásban:
o megyei hivatalok: 2
o helyi szempontból jelentős területeken aktív, szakértelemmel rendelkező civil
szervezetek képviselői: 5
o városkörnyéki önkormányzatok: (veszprémi járás / közös pályázatok / közös
hivatal): 44
o egyházak/egyházi karitatív szervezetek képviselői: 4
o államigazgatási vagy állami szervek: 26
o kulturális – társadalmi - szociális partnerek: 5
o közszolgáltatást nyújtó vállalatok: 10
o nemzetiségek, nemzetiségi önkormányzatok képviselői: 5
o fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek: 5
o a helyi gazdaság képviselői: 20
o kamarák, vállalkozói szervezetek: 5
o további bevont szervezetek: 8
o felsőoktatás, kutatások képviselői: 4
A majdnem egy éves folyamat része volt a hivatalos postai úton, elektronikusan, e-mail-ben, telefonon,
médiában (újságban, televízióban) és a személyesen (Partnerségi fórumokon) lezajlott egyeztetések.
A fenti folyamatleírás az ITP általános szakmai tartalmának, a város lakosai számára fontos
koncepcionális irányok, fejlesztések és azok prioritási sorrendjének meghatározására volt alkalmas. Az
ITP azonban inkább operatív dokumentum – szakmai megalapozottságú döntéseket igényel – így az
ITS készítésekor használt partnerségi terv csak addig volt használható, amíg az irányok, elvárások
fogalmazódtak meg. Az ezt követő operatív tervezési folyamatot az ITS elkészítésében is részt vevő
Projektkoordinációs csoport végezte az alábbi szempontok alapján:
o ITS-ben meghatározott irányok, elvárások
6

o fejlesztések tematikus egyezősége
o tervezett projektek megvalósíthatósági és időbeni realitása
o projektek egymásra épülése, egymástól való függése
o területi egyezőségek, fejlesztések hatásai
o források biztosíthatósága
o horizontális és fenntarthatósági szempontok érvényesülése
Az ITP-t a Projektkoordinációs Csoport Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
dolgozó szakemberek segítségével készítette el. A dokumentum készítésével kapcsolatosan számtalan
egyeztetés zajlott le az ITP-ben szereplő projektek műszaki tartalmának kidolgozásával érintett
irodákkal (irodavezetőkkel, ügyintézőkkel), valamint a vezetőséggel:
o Polgármester
o Alpolgármester
o Közjóléti Iroda
o Városfejlesztési Iroda
o Városüzemeltetési Iroda
o Jegyzői Iroda
o Polgármesteri Kabinet
o Főépítészi Csoport
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1. A MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL ALKALMAZOTT TERÜLETI
KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMRENDSZER
1.1. A Területi Kiválasztási Kritériumrendszer jelentősége
Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendeletének2 II. fejezet / 7. cikk / 4. pontja szerint
(4) A „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzés keretében nemzeti szinten
elkülönített ERFA-források legalább 5 %-át a fenntartható városfejlesztésre irányuló olyan integrált
intézkedésekre kell fordítani, amelyek esetében a fenntartható városi stratégiák végrehajtásáért felelős
városi, szubregionális vagy helyi szervek (a továbbiakban: „települési hatóságok”) felelnek.
A fentieknek megfelelően a városfejlesztési stratégia TOP forrásokra alapozott operatív
dokumentumaként definiálható ITP-je tartalmának meghatározásáért a „települési hatóságok”
(továbbiakban: területi szereplők) a felelősek. Ugyanakkor „az irányító hatóság fenntarthatja annak a
jogát, hogy jóváhagyás előtt elvégezze a tevékenységek támogathatóságának végső hitelesítését”.
A kitétel érvényesítésére akkor van lehetőség, ha a Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai
előzetesen rögzítésre, majd elfogadásra kerülnek. Ebből adódóan az MJV feladata a Területi
Kiválasztási Eljárásrend eszközeként szolgáló Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer megalkotása,
rögzítése, majd IH-nak történő benyújtása.
A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette. Eszerint:
54. § (4) Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú
város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a
területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja
elő.
57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási
szempontrendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és
benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.
A TKR feladatát maga a TOP is tárgyalja, eszerint:
„A megyei jogú városok megyei területfejlesztési koncepció és program, valamint az ITS által
megalapozott integrált területi programjai indikatív forráskeretre tervezve, fenntartható városfejlesztési
területi kiválasztási rendszer (TKR) keretében valósulnak meg.” (TOP)

Az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési
Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
2
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A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez.
Ezek egyrészt az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP általános végrehajtásához
kötődő elvárásrendszer), másrészt az ITP-gazda területi szereplők által meghatározott kritériumok. A
kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek
meghatározásra.
A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, amelyek később
alakulnak át minden egyes felhívás kapcsán felhívásspecifikus értékelési szempontokká. Minden
felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. A Területi
Kiválasztási Eljárásrend eszközét tehát a kiválasztási kritériumok adják.

Területi Kiválasztási
Rendszer

Projekt-kiválasztási
folyamat

Irányító Hatóság

területi szereplő

kiválasztási kritériumok

kiválasztási kritériumok

konkrét, kidolgozott projekt-kiválasztási szempontok
és kiválasztási folyamat

1.2. Kritériumok fajtái
1.2.1. Az IH által elvárt kritériumok
Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő egyaránt figyelembe veszi. Ezek a
kritériumok univerzálisak.
Sorszám
I.1.
I.2.

Kritérium
megnevezése
Illeszkedés a TOP
céljaihoz
Szakmai indokoltság,
igény és kihasználtság

I.3.

Megalapozottság

I.4.

Kockázatok

I.5.

Projekt komplexitása

I.6.

Hatás

I.7.

Integrált megközelítés

I.8.

Fenntarthatóság

Tartalmi magyarázat
A kiválasztás kritériuma a TOP valamely konkrét céljához, céljaihoz való
szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai
alátámasztás, indoklás és/vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége,
megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló
információk és a benyújtott dokumentumok alapján. A szempont ennek
megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és
költségigényekre vonatkozóan.
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen
kockázatokat hordoz.
A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni
működőképes rendszerek létrehozásához.
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve milyen
számú érintetti körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek
projekjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való
illeszkedése, szinergikus hatása.
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló
9

I.9.

Eséylegyenlőség

I.10.

Költséghatékonyság

I.11.

Eredményesség

produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága.
A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az
semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport
számára sem.
A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel
tervezett.
A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

1.2.2. Saját hatáskörben meghatározott kiválasztási kritériumok
A város további kiválasztási kritériumokat határozott meg annak érdekében, hogy az IH által
meghatározott általános kiválasztási elvek mellett saját szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elvek
is érvényesüljenek a majdani projekt-kiválasztási folyamatban.
Az alábbi táblázat azokat a potenciálisan a területi kiválasztási rendszerbe beemelhető kritériumokat
tartalmazza, amelyek felmerültek és elfogadottá lettek Veszprém MJV, mint területi szereplő részéről.
Minimum három, de legfeljebb öt, saját hatáskörben meghatározott kritérium bevezetése volt kötelező.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 48/2015. (III. 26) számú
határozatában döntött az alkalmazandó kiválasztási kritériumokról, melyet elküldött a
Nemzetgazdasági Minisztérium számára. Az NGM 2015. december 01-jén kelt,
NGM/33506/49/2015 iktatószámú levelében tájékoztatta Veszprém MJV-t a TOP Monitoring
Bizottsága által elfogadott, a városra vonatkozó területi kiválasztási kritériumokról, melyek az alábbiak:
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Sorszám

Kritérium
megnevezése

1.

Illeszkedés az ITS
céljaihoz és a vonatkozó
indikátoraihoz

2.

4.

8.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

Hozzájárulás belső
társadalmi
kiegyenlítődéshez

Egyéb, pontosan:
Hozzájárulás egymással
összefüggő városi
fejlesztések
megvalósításához

Tartalmi magyarázat

Indoklás

A kiválasztás kritériuma az ITShez és az adott témában
megjelenített indikátorokhoz való
hozzájárulás.

Az ITP célja, hogy a város ITS-hoz illeszkedő, abban szereplő
fejlesztési irányokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok
valósuljanak meg.

A kritérium az önkormányzat
költségvetési egyensúlyának
fenntartását erősíti.

Olyan projektek, programok megvalósítása, illetve támogatása
indokolt, melyek közvetlenül hozzájárulnak az önkormányzat
pénzügyi egyensúlyának fenntartásához, a működési jellegű kiadások
csökkentéséhez, illetve a bevételek növeléséhez. Ezáltal közvetve
lehetővé teszik a gazdaságfejlesztés erősítését is, mivel a városnak
több szabad forrása marad további fejlesztések megvalósításához.

A kritérium a lakosságon belüli
szociális és életminőségre
vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

Az ITS, valamint az ITP tervezett fejlesztési elképzeléseket felsoroló
fejezete is több olyan beavatkozást tartalmaz, melyek hozzájárulnak
az egyes városrészek között tapasztalható szociális és életminőségbeli
egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A tervezett bölcsődei és óvodai,
valamint egészségügyi és szociális ellátást javító fejlesztéseken túl ide
tartoznak a csapadékvíz-elvezető infrastruktúrát megújító
beavatkozások, az oktatási intézmények energetikai fejlesztései, a
Kulturális Negyed környezetének fejlesztése és a közlekedési
feltételek javítása is az egyes városrészekben. A felsorolt
beavatkozások mind közvetlenül is hozzájárulnak az egyes
városrészekben élők életminőségének javításához, közvetve pedig a
szociális különbségek csökkentésének elősegítéséhez.

A kritérium összehangolt, egymást
erősítő, jelentős multiplikátor
hatással bíró városi fejlesztések
megvalósítását szolgálja.

Az ITS, valamint az ITP egymással összefüggő, egymást erősítő,
jelentős multiplikátor hatással bíró fejlesztési célokat, beavatkozási
területeket fogalmaz meg. Az ITP tervezett fejlesztéseket felsoroló
fejezete is többségében olyan beavatkozásokat tartalmaz, melyek
együtt alkotnak egy komplex fejlesztési programot. A város által
tervezett, összehangolt fejlesztéseken túl, a hétéves időszakban
megvalósítandó további beavatkozások, programok is hozzájárulnak
a komplex célokhoz, biztosítva ezzel a fejlesztések integráltságát.

Illeszkedő ITS célok
o

Fiatalodó aktív város

o

Környezettudatos város

o

Megújuló város

o

Fiatalodó aktív város

o

Környezettudatos város

o

Megújuló város

o

Fiatalodó aktív város

o

Környezettudatos város

o

Fiatalodó aktív város

o

Környezettudatos város

o

Megújuló város
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2. AZ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM CÉLRENDSZERE,
CÉLKITŰZÉSEI
Az ITP céljai kétirányú illeszkedést mutatnak. Egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési
dokumentumhoz (MJV-k esetében az ITS), másrészt a finanszírozást biztosító operatív program
és a vonatkozó 6. prioritásának céljaihoz. Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti a célok
szintjén a kapcsolatot a területspecifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben
biztosító operatív program között.
Integrált Településfejlesztési Stratégia
fejlesztési
célok

forrás
felhasználás
céljai

Integrált Területi
Program

TOP

GINOP

OP

OP

OP

Az ITP viszonya az ITS-hez és a TOP-hoz
Az ITP céljai a TOP intézkedésekhez kapcsolódnak, de az ITP nem rendelkezik kilenc céllal (a
TOP 6. prioritásban kilenc intézkedés található). A város integrálta az egyes TOP 6. prioritás
intézkedések egyedi céljait és a saját igényeihez igazítva fogalmazta meg az ITP célokat.

2.1. Az ITP céljai
Az ITP átfogó célja megegyezik az ITS céljával, így legfőbb célként meghatároztuk, hogy
Veszprém egy élhető város legyen.
Ezzel összhangban, a város ITS céljaiból kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási prioritásaihoz
tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém Integrált Területi Programja 5 célkitűzést határoz meg:
1.
2.
3.
4.
5.

önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
élhető, vonzó település megteremtése
a munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése
természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése
az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának
elősegítése
12
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Tervezett főbb tevékenységek

MJV
rendelkezésére álló
forrás (Mrd Ft)

utak felújítása, építése,
turisztikai beavatkozás

3,2

óvodák és bölcsődék felújítása,
óvodák és bölcsődék építése

1,701

közparkok, közterületek megújítása,
csapadékvíz-elvezető hálózat
felújítása, kiépítése

2,148

csomópontok átépítése,
kerékpárutak építése

1,028

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának növelése

önkormányzati intézmények
megújítása

1,828

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

egészségügyi épületek felújítása,
szociális funkciójú épület építése

0,492

-

-

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
képzések

0,963

városimázs erősítése,
soft programok

0,184

TOP 6. prioritástengely intézkedései
6.1 Gazdaságfejlesztés
6.2 Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése
6.3 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó városfejlesztés
6.4 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

6.7 Leromlott városi területek
rehabilitációja
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok
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2.2. Az ITP belső kapcsolatrendszerének vizsgálata
Az ITP céljai kapcsolódnak egymáshoz és kiegészítik egymást. Ezen összefüggéseket mutatja be
az alábbi ábra. Az ITP fő célja, hogy Veszprém egy élhetőbb város legyen, ezt szolgálják a további
célok, amelyek egymással összefüggnek, egymást erősítik, illetve kiegészítik.

Az egyes célok közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása
Az infrastruktúrafejlesztések az épületek, a vonalas infrastruktúrák és az egyéb építmények –
legyen az új építés, vagy meglévő épületek felújítása – esetében is a város élhetőbbé tételét, a
népesség megtartását, illetve a gazdasági szereplők letelepedését, fejlődését segítik elő. A
turizmusfejlesztés közvetlenül a gazdaságra van nagy hatással, közvetve hozzájárul az életszíntér
változásához is.
14
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’Az élhető vonzó település megteremtése’ célt szolgáló projektek révén népességmegtartás,
népességnövekedés várható, illetve olyan beruházások valósulnak meg, amelyeket nemcsak a
lakosság, hanem a turisták és a gazdaság szereplői is használnak, így a gazdasági fejlődéshez is
hozzájárulnak.
’A munkába állást segítő infrastruktúrafejlesztést’ célzó beruházások a meglévő intézmények
fejlesztésével, új intézményi épületek létrehozásával szolgálják a település lakosságát, a letelepülni
szándékozókat, ezáltal munkaerő-mobilitás és munkaerő-vonzás valósulhat meg, amely gazdasági
növekedést eredményezhet. Az épültek megújítása hozzájárul a település arculatának
egységesítéséhez, az életszíntér minőségének javulásához és a kor színvonalának megfelelő
energetikai megújulással az energiahatékonyság növeléséhez.
’A természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése’ célt szolgáló
beavatkozások növelik a turisztikai kínálatot, ezáltal a gazdasági növekedést is. A leromlott
állapotú kulturális vagy muzeális értékű építmények felújítása, a csodálatos természeti
adottságainkon alapuló fejlesztések a lakosság életminőségének javításához, így a népesség
megtartásához is hozzájárulnak. A kor színvonalának megfelelő energetikai megoldásokkal
ötvözött felújítások az energiahatékonyság növelését szolgálják.
’Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése’ cél
projektjei nemcsak az épületek megújítását és fenntartási költségük csökkentését jelenti, hanem az
életszíntér javulásához is hozzájárul, elősegíti a népességmegtartást és a turizmusfejlesztést. A
fenntartási költségek jelzett csökkentésével pedig hozzájárul a gazdasági növekedés
elősegítéséhez.
’Az önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása’ cél beavatkozásai
nemcsak a gazdasági területek elérését szolgálják, hanem a turisták és a lakosság számára is a
mindennapi élet részévé válnak a közlekedési területek. Az úthálózat fejlesztése, a biztonsági
beavatkozások elvégzése – a tehermentesítés által – a szén-dioxid kibocsátás csökkentését is
segíti.
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2.3. Az ITP külső kapcsolatrendszerének vizsgálata
Bár az MJV saját TOP forráskerettel rendelkezik csakúgy, mint a kapcsolódó megyéje, a
fejlesztések tervezését és megvalósítását tekintve a két területi egység elválaszthatatlan egymástól.
Ennek megfelelően biztosítani kell a kapcsolatot az MJV ITP és a kapcsolódó megye
területfejlesztési programja, és ITP-je között. A tervezési folyamatban a területi szereplők
meghatározott protokollt követve végeztek egyeztetéseket és programjaik kölcsönösen, közös
célkitűzéseket is megjelenítenek.
A városok számos nagyobb léptékű fejlesztése az ágazati operatív programok keretében
valósulhat meg (pl. országos jelentőségű közlekedési infrastruktúrafejlesztések, profitorientált
szervezetek foglalkoztatásorientált és K+F támogatása, közép- és felsőfokú oktatási intézmények
fejlesztése), melyekre ráépülhetnek a TOP fejlesztési akciói. A területi összhang érdekében a
városok részéről megfogalmazott fejlesztési projektjavaslatoknak összhangban kell lenniük a
megyei integrált területi programokkal.
2.3.1. Az ITP és a TOP kapcsolatrendszerének bemutatása
Az Integrált Területi Program a kormányzat által meghatározott TOP forráskerethez igazodó és
abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő, a közösségi tervezés
eszközével kialakított és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok
összessége, ami racionális forrásfelhasználást és multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé
a megyei jogú városok településfejlesztési tevékenységében a 2014-2020-as időszakban. Az ITP
célkitűzései biztosítják a szoros kapcsolatot a megyei területfejlesztési program prioritástengelyei
és a TOP beruházási prioritásaihoz tartozó 11 egyedi célkitűzés között.
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A TOP decentralizált logikájának bemutatása
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) küldetése, hogy valamennyi megye,
térség és település, így a jelenleg hátrányos helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és
települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, amelyekkel potenciáljuk,
erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. Összefoglalva; a TOP képes hatékonyan
reagálni az eltérő területi igényekre és valóban a térségi igényekre szabott beavatkozásokat valósít
meg (összhangban az Európai Unió Területi Agendája 2020 dokumentumban megfogalmazott
helyalapú megközelítés és szubszidiaritás elvével) programalapú finanszírozási rendszer
keretében.
A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. Ennek
keretében kiemelt fejlesztési céljai:
o gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek
biztosítása,
o vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás
javításához szükséges feltételek biztosítása.
A TOP biztosítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és
megvalósításához.
A TOP a fenntartható városfejlesztésre vonatkozó intézkedéseket egy különálló
prioritástengelyen belül koncentrálja. A 6. prioritás intézkedései csak és kizárólag a megyei jogú
városok által igénybe vehető forrásokat tartalmazzák. A 6. prioritástengelyben az ERFA források
5%-ának allokációja mellett a TOP ESZA források általuk felhasználható keretei is elkülönítettek.
Az egyes intézkedések forrásainak felhasználása minden esetben a Területi Kiválasztási
Eljárásrend kritériumai alapján történik.
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Áttekintő táblázat a TOP 6.: „Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban” prioritástengely
tartalmára vonatkozóan

Alap

Teljes forrás
indikatív
összege
(Mrd Ft)

Intézkedés
prioritáson
belüli %-os
aránya

MJV
rendelkezésére
álló forrás
(%-os arány)

6.1 Gazdaságfejlesztés

ERFA

115,42

29,82%

2,77%

6.2 Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése

ERFA

30,04

7,76%

5,66%

6.3 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó városfejlesztés

ERFA

72,03

18,61%

3%

6.4 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

ERFA

34,46

8,90%

2,99%

6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának
növelése

ERFA

61,27

15,83%

2,99%

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése

ERFA

20,92

5,41%

2,34%

6.7 Leromlott városi területek
rehabilitációja

ERFA

9,18

2,37%

-

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

ESZA

32,30

8,35%

2,97%

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi
programok

ESZA

11,42

2,95%

1,58%

387,04

100%

-

a TOP 6. prioritástengely
intézkedései

Összesen:

2.3.2. Az ITP és a megyei területfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása
Veszprém megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott
átfogó és stratégiai célok megvalósulása érdekében 4 prioritástengelyt határozott meg. Ezek a
megye leginkább problematikus és leginkább fejlesztendő kulcsterületeire fókuszálnak.
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Megyei Területfejlesztési Program prioritásai:
M 1. prioritás: A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése a megye
hagyományos foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben.
M 2. prioritás: A sajátos területi, természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai
potenciálok kiaknázása, fenntartható erőforrás gazdálkodás.
M 3. prioritás: A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési
infrastruktúra fejlesztése.
M 4. prioritás: A lakosság életminőségének javítása, a diszkriminációmentesség, valamint a
közösségi
szolgáltatásokhoz
való
hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosításával. A helyi közösségek fejlesztése.
A megyei területfejlesztési program 4 prioritásából kiindulva, illeszkedve a TOP beruházási
prioritásaihoz tartozó egyedi célkitűzésekhez Veszprém Megye Integrált Területi Programja 6
célkitűzést határoz meg:
M – ITP 1.

Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása.

M – ITP 2.

Élhető, vonzó települések megteremtése és a munkába állást segítő
infrastruktúra fejlesztése.

M – ITP 3.

Leszakadó térségek megújítása és a hátrányos helyzetűek visszasegítése a
munkaerőpiacra.

M – ITP 4.

Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése.

M – ITP 5.

Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható
használatának elősegítése.

M – ITP 6.

A Veszprém megyén belüli területi egyenlőtlenségek csökkentése komplex
fejlesztések megvalósításával.

Megyei Jogú Város ITP céljai
1.
2.
3.
4.
5.

Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása
Élhető, vonzó település megteremtése.
A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése.
Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése.
Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható használatának
elősegítése.
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A Megyei Területfejlesztési Program céljaiból történt a Megyei Integrált Területi Program
céljainak meghatározása, ezt mutatja be a fenti ábra.
Az MJV ITP 1. célja (Önkormányzati gazdasági területek fejlesztése és elérhetőségük javítása)
hozzájárul a megye ITP 1. céljához oly módon, hogy az MJV által fejleszteni kívánt gazdasági
területek elérhetőségét szolgáló közúthálózati fejlesztések nemcsak a városban lévő gazdasági
szereplők elérhetőségét szolgálják, hanem a naponta ingázó munkaerő rövidebb időn belül és
könnyebben megközelítheti a térségben található a városi gazdasági szereplők tevékenységét
kiegészítő és kiszolgáló gazdasági területeit.
Az MJV ITP 2. célja (Élhető, vonzó település megteremtése) hozzájárul a megye ITP 2. céljához
oly módon, hogy a tervezett beavatkozások által az életszínvonal emelkedik, a település arculata
egységesül, az infrastruktúra javulásával a város népességmegtartó és népességvonzó ereje nő. A
megyei jogú városban megtalálható közszolgáltatások elérhetősége és minősége is javul, amely
nemcsak a városba, hanem a térségbe való letelepedési (és maradási) szándékot is erősíti.
Az MJV ITP 3. célja (A munkába állást segítő infrastruktúra fejlesztése) és a megye ITP 2. célja
erősítik egymást oly módon, hogy az MJV által fejleszteni kívánt intézményi épületek (újak
létrehozása is) a munkába állást és letelepedést segítik. Manapság a veszprémiek a városon kívül a
térségben (pl. Ajka, Pápa, Nemesvámos stb.) is dolgoznak, illetve a térségből sokan járnak be
Veszprémbe dolgozni. A munkavállalók közül sokan a munkahelyük területén működő
intézményekbe járatják gyermekeiket a mindennapi életük koordinációjának megkönnyítése
érdekében. Így a munkába állást segítő infrastruktúrák megteremtése nemcsak a városi, hanem a
térségi munkavállalók munkába állását is segíti.
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Az MJV ITP 4. célja (Természeti adottságokra és kulturális örökségre épülő turizmus fejlesztése)
és a megye ITP 4. célja kiegészítik és erősítik egymást a térség és a város turisztikai fejlesztéseinek
kínálat-bővítésével, ezzel erősítik a térség egészének turisztikai elismertségét.
Az MJV ITP 5. célja (Az energiahatékonyság növelése és a helyi erőforrások fenntartható
használatának elősegítése) és a megye ITP 5. célja erősítik egymást oly módon, hogy az MJV által
fejleszteni kívánt intézményi épületek nemcsak a város lakosságát, hanem a városba ingázó és a
bentlakó tanulók igényeit is kielégítik. A helyi erőforrások fenntartható használatának elősegítése
a mintaprogramok könnyebb elterjedéséhez is hozzájárul.
2.3.3. a MJV ITP és a megyei TP kapcsolata a Modern Városok Program tekintetében
A Modern Városok Program keretében végrehajtandó fejlesztések megvalósításáról szóló
1418/2016. (VII. 29.) Korm. határozat felszólította az Irányító Hatóságokat, hogy a Modern
Városok Program keretében (MVP) tervezett fejlesztések tekintetében az operatív programokhoz
történő illeszkedésvizsgálatot végezzék el.
A Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága személyes egyeztetések keretében
– az NGM Államháztartásért Felelős Államtitkárság és a Miniszterelnökség bevonásával –
áttekintette az MVP keretében tervezett projekteket a megyei jogú városokkal együttműködésben.
Az egyeztetések során pontosításra került az egyes MVP projektek tartalma, forrásigénye,
valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) való lehetséges
kapcsolódása.
Az Irányító Hatóság Veszprém MJV esetén az alábbi MVP elemek és összegek esetében
állapította meg a tervezett fejlesztések tartalma alapján a TOP-hoz való illeszkedést:
Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém - Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában
a Veszprém (Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém - Márkó - Bánd közötti
szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósítása MVP projektelem Veszprém MJV
közigazgatási területén belüli szakaszai, TOP-6.4.1, 0,87 Mrd Ft. Mivel Veszprém megye közigazgatási
területét is érinti az MVP elem, az Irányító Hatóság a megye felé is megtette a szükséges jelzést.
Veszprém kulturális életének gazdagítása és turisztikai vonzerejének növelése (Petőfi Színház
kertrekonstrukciója) TOP-6.3.2, 1,62 Mrd Ft.
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, TOP-6.1.4, 1,5 Mrd Ft.
Az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás
felhasználása kizárólag a TOP-hoz illeszkedő, MVP keretében megvalósuló fejlesztésekre
tervezhető. Ennek kidolgozásához és benyújtásához szükséges volt a projektek ITPmódosításban történő megtervezése, illetve jelen ITP módosításban a módosítás
szükségességének indoklásánál már jelzett többletforrás-igény bemutatása:
A többlet-kötelezettségvállalás összegét tartalmazó kormányhatározat megjelenését követően
elkészült a Veszprém Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT), illetve 2016. december végére a
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megyei nyomvonalterv, melyek alapján az összehangolt fejlesztések forrásigénye megváltozott.
Veszprém MJV közigazgatási területen belüli kerékpárút fejlesztéseire összesen 867,314 millió Ft
szükséges.
A kormányhatározatban jóváhagyott többletforrás kiegészítésére irányul Veszprém MJV
KOZP/1986/2017 iktatószámú, a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és
Értékelési Főosztálya számára 2017. február 13-án írott levele.
Az NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkára, Oláh Gábor
NGM/8614/1/2017 iktatószámú, 2017. február 24-én kelt válaszlevele tájékoztat arról, hogy
Veszprém MJV részére a kerékpárút fejlesztések forrásigénye miatt az 1562/2016. (X. 13.) Korm.
határozat 1,74 milliárd Ft-os többletforrás 628 millió Ft-tal történő megemelésének lehetősége
megvizsgálásra kerül.
A Kormány az 1830/2017 (XI.9.) Korm. határozata a Modern Városok Program keretében
tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről szóló
1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat módosításával a többletforrás összegét 1,74 Mrd Ft-ról 2,37
Mrd Ft-ra emelte.

2.4. Az ITP és az ITS célrendszere közötti kapcsolat bemutatása
A Kormány 1254/2012. (VII. 19.) számú határozatában rendelkezett a területfejlesztési politika
megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen
összehangolásának lehetőségét. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is
megújult. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben szabályozták a településfejlesztési koncepciók, az
integrált településfejlesztési stratégiák, a településrendezési eszközök, valamint azok tartalmának,
elkészítésének, egyeztetésének és elfogadásának rendjét.
A rendeletben foglaltaknak megfelelve Veszprém Megyei Jogú Város 2014-ben felülvizsgálta
meglévő Településfejlesztési Koncepcióját és elkészítette a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját (továbbiakban ITS). Az ITS tartalmazza Veszprém Megyei Jogú Város 2014-2020
között tervezett középtávú fejlesztési elképzeléseit, azok finanszírozásának keretét, az
eredmények nyomon követésének módját. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Közgyűlése Veszprém Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a 225/2014. (IX. 11.)
számú határozatával fogadta el.
Az ITS céljai
Az ITS átfogó célja
„Veszprém az élhető város” megteremtése a társadalmi, gazdasági, kulturális és települési
környezet kiegyensúlyozott fejlesztésével.
Az ITS középtávú céljai
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Fiatalodó aktív város:
Veszprém demográfiai és migrációs folyamatai előrevetítik, hogy a város lakossága a következő
években erősödő mértékben emelkedik. Ehhez meg kell teremteni a lakhatás és családalapítás
feltételeit, a vonzó munkakörülményeket elsősorban a fiatal betelepülők (és helyben maradók)
elérésére. Európai és hazai célkitűzés a foglalkoztatottság növelése, ehhez pedig a gazdasági aktivitás
különböző dimenzióinak élénkítésén át vezet az út. Veszprém kiemelt törekvése ezen irányba való
határozott előrelépés, ezért kijelölt stratégiai cél a fiatalodó aktív város célja. Ennek elérését
elsősorban a gazdaságfejlesztési beavatkozások támogathatják.
Környezettudatos város:
Veszprém MJV megalkotta környezettudatos energiastratégiáját. Az energiastratégiában lefektetett
célok összhangban állnak az EU2020 stratégiában rögzített közösségi célokkal. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia jelenleg a város legfőbb eszköze ahhoz, hogy elérje az
energiastratégiában kijelölt környezeti célokat. A város több beavatkozási területen határoz meg
fejlesztéseket, így a környezeti fenntarthatóság mellett a gazdaságfejlesztés és az
infrastruktúrafejlesztések esetében is a környezettudatosság az egyik fő elvárás, az
infrastruktúrafejlesztés esetében kiemelten kezelve a fenntartható mobilitás témáját.
Megújuló város:
A folyamatos megújulásra olyan városok képesek, amelyek mély történelmi hagyományokkal bírnak,
amelyekre építkezve megújulásról, új minőség megjelenéséről beszélhetünk. Ez a természetes
folyamat Veszprém életének meghatározó és állandó jellemzője a közigazgatástól a kulturális
értékekig. A megújulást segítik olyan tényezők, mint a Pannon Egyetem jelenléte – az innovációk
egyik fő forrásaként –, a hazai fejlesztéspolitikai trendek és a nemzetközi áramlatok. Számos olyan
területet nevesít a város, ahol praktikus és gyors felújításra van szüksége és ezekre tervez is
beavatkozásokat, de a megújulás ennél minőségileg többet jelent számára: a fejlettség egy magasabb
szintjét. A megújulást számos fejlesztési beavatkozással tervezi támogatni a város, a gazdaságfejlesztés,
környezeti fenntarthatóság, kultúra, a fenntartható mobilitás és az egyéb infrastruktúrafejlesztések
terén, beleértve a humán infrastruktúra fejlesztését is.
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3. Az ITP forrásallokációja
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.) Kormányhatározat 3. melléklete Veszprém
Megyei Jogú Város részére 11,54 milliárd Ft-os keretösszeget határoz meg.
Az egyes intézkedések közötti forráselosztást az 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározat (2. számú
melléklete) fogadta el.

3.1. Forrásallokáció az egyes intézkedések között
A 2014-2020 közötti projektmegvalósítási időszakban az 1612/2015. (XI. 8.) Kormányhatározat
2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően történik az intézkedések közötti
forrásmegoszlás.
Veszprém Megyei Jogú Város jelen Intergrált Területi Program módosításában nem kér
forráselosztás-módosítást.
Az alábbi táblázatok a TOP 6. prioritás intézkedésenként rögzített forrásösszegeit, illetve
Veszprém MJV saját igények szerint kialkított és az 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározatban
meghatározott belső arányait és az ehhez rögzített öszegeket tartalmazzák.

A területi szereplő forrásának megoszlása a
TOP belső arányok, valamint a saját igények
alapján (Mrd Ft)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000

TOP szerint
Saját igények szerint
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A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)

6.2 Családbarát,
6.5 Önkormányzatok
munkába állást
6.3 Gazdaságenergia6.4 Fenntartható
segítő
élénkítő és
hatékonyságának és a
városi közlekedésmegújuló energiaintézmények, köz- népesség-megtartó
fejlesztés
felhasználás arányának
szolgáltatások
városfejlesztés
növelése
fejlesztése

6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztése

6.7 Leromlott
városi területek
rehabilitációja

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

6.9 Társadalmi
kohéziót célzó
helyi programok

TOP 6. prioritás intézkedései

6.1 Gazdaságfejlesztés

TOP szerint

3,441

0,896

2,148

1,027

1,827

0,624

0,274

0,963

0,340

Saját igények szerint

3,200

1,701

2,148

1,028

1,828

0,492

0,000

0,963

0,184
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6.2 Családbarát,
6.5 Önkormányzatok
munkába állást
6.3 Gazdaságenergia6.4 Fenntartható
segítő
élénkítő és
hatékonyságának és a
városi közlekedésmegújuló energiaintézmények, köz- népesség-megtartó
fejlesztés
felhasználás arányának
szolgáltatások
városfejlesztés
növelése
fejlesztése

6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztése

6.7 Leromlott
városi területek
rehabilitációja

6.8 Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

6.9 Társadalmi
kohéziót célzó
helyi programok

TOP 6. prioritás
intézkedései

6.1 Gazdaságfejlesztés

Forrást biztosító Strukturális
Alap megnevezése

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

ERFA

TOP 6. prioritás intézkedései
közötti forrásmegosztás (Mrd
Ft)

115,420

30,044

72,030

34,455

61,271

20,924

9,182

32,300

11,415

387,04

Az mjv forráskeretének
megoszlása a TOP 6. prioritás
intézkedései között (Mrd Ft)

3,441

0,896

2,148

1,027

1,827

0,624

0,274

0,963

0,340

11,54

Az egyes TOP prioritásokon
belül az intézkedések közötti
saját igényeken alapuló
forrásmegoszlás
(Mrd Ft)

3,200

1,701

2,148

1,028

1,828

0,492

0,000

0,963

0,184

11,54

2015-ben meghirdetett
források
(Mrd Ft)

0,830

0,940

0,528

1,028

0,560

0,176

0,000

0,963

0,000

5,025

2,370

0,761

1,620

0,000

1,268

0,183

0,000

0,000

0,184

6,386

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,133

0,000
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3.2. Indoklás
TOP- 6.1. prioritás - Gazdaságfejlesztés
A TOP 6.1. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága az 1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 3,2 milliárd Ft. A
város területfejlesztési dokumentumaiban rögzített hangsúlyok, valamint az ITP megalapozása
során feltárt helyi fejlesztési igények alapján az ITP módosítja a keret prioritáson belüli
megosztását az eredeti, OP-arányos beosztáshoz képest. A kért módosításoknak a 1562/2015.
(VIII. 12.) Kormányhatározat helyt adott.
- A TOP-6.1 intézkedéshez OP-arányos keretösszege 3,2 milliárd Ft
- Nagymértékű önerő biztosítását a város nem tudja vállalni, ezért törekszünk a 100%-os
támogatási intenzitások elnyerésére, így több esetben a regionális térkép támogatási intenzitása
helyett élni kívánunk a CBA elemzések által nyújtott lehetőségekkel
- A letelepedő vállalkozások köre bizonytalan
- Az OP-arányos forrásnagysághoz tartozó kimeneti indikátor célértékek elérése a feltárt igények
alapján bizonytalan
Az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”, „Inkubátorházak fejlesztése” és „Helyi
gazdaságfejlesztés” intézkedésekben nincsenek tervezett projektek.
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés intézkedés:
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, TOP-6.1.4, 1,5 Mrd Ft.
Az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás felhasználásával.
A TOP-6.1.4-16-VP1-2017-00001 azonosítószámú „Kittenberg Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése”
elnevezésű pályázat támogatási kérelmét 2017. augusztus 30-án nyújtotta be Veszprém MJV.

A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
intézkedés:
o Projektjei:


Északi iparterület közlekedésfejlesztése



Északi iparterület közlekedésfejlesztése (tartalékkeret)
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o Forrás:

3.200.000.000 Ft

o Ütemezés:


2017. II. negyedév: 2.700.000.000 Ft
Az „Északi iparterület közlekedésfejlesztése” elnevezésű TOP-6.1.5-16VP1-2017-00001 azonosítószámú pályázat benyújtva 2017. 05. 05-én,
Támogatói döntés született 2017. 10. 18-án, a Támogatási szerződés
hatályos 2018. 01. 26-tól, elnyert támogatási összeg: 2.700.000.000. Ft.



2018. II. negyedév: 500 000 000. Ft - tartalékkeret az „Északi iparterület
közlekedésfejlesztése” projekthez.

TOP-6.2. prioritás - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
A TOP 6.2. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 1,701 milliárd Ft.
- Veszprémben öt bölcsőde működik, összesen 474 bölcsődei férőhellyel, azaz az OP-arányos,
több mint 298 fejlesztendő férőhely nagyarányú fejlesztéseket jelentene.
- A városban 72 új bölcsődei férőhely kialakítása indokolt. Az új, 0-3 évesek elhelyezését biztosító
férőhelyek száma kikerült az eredményességmérési indikátorok közül, mely kedvező változás a
korábban elvárt 240 új férőhely kialakításához képest.
- Az ITP-t megalapozó felmérések alapján elsősorban a 3-6 évesek elhelyezését biztosító
férőhelyek fejlesztésére van szükség a városban, mert az NDK típusú óvodák ideiglenes jelleggel
épültek (körülbelül 40 éve), az épületek állaga nagyon leromlott, mára korszerűtlenné váltak.
Vizsgálataink alapján 75 új óvodai férőhely kialakítása indokolt a városban.
o Az intézkedés projektjei:

o Forrás:



Aprófalvi bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása



Gyulafirátóti óvoda újjáépítése



Egry úti óvoda újjáépítése



Bölcsődefelújítás és eszközbeszerzés
1. 701.000.000 Ft

o Ütemezés:
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2016. II. negyedév: 40.000.000 Ft
Aprófalvi bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása” elnevezésű, TOP-6.2.115-VP1-2016-00001 azonosító számú pályázat benyújtva 2016.04.14-én,
Támogatói döntés született: 2016.08.08-án, Támogatási szerződés hatályos
2016.09.29-től, elnyert támogatási összeg: 40.000.000 Ft, a projekt
sikeresen megvalósult, fizikai zárása: 2017.06.15.



2016. II. negyedév: 400.000.000 Ft
2017. III. negyedév: 241.732.275 Ft (többletforrás)
A „Gyulafirátóti óvoda újjáépítése” elnevezésű, TOP-6.2.1-15-VP1-201600002 azonosító számú pályázat benyújtva 2016.04.29-én, Támogatói
döntés született: 2016.07.25-én, Támogatási szerződés hatályos
2016.09.29-től, elnyert támogatási összeg: 400.000.000 Ft. Forráshiány
miatt sikertelen kivitelezői közbeszerzés miatt kezdeményeztük a projekt
támogatási összegének megemelését, melyet a 1626/2017.(IX.11.)
Kormányhatározat 641.732.275 Ft-tal hagyott jóvá az intézkedésen
összesen rendelkezésre álló 1,701 milliárd Ft terhére.



2018. II. negyedév: 932.591.432 Ft



2018. II. negyedév: 86.676.293 Ft
Az „Egry úti óvoda újjáépítése” elnevezésű, TOP-6.2.1-15-VP1-201600003 azonosító számú pályázat benyújtva 2016.05.30-án, Támogatói
döntés született: 2016.07.25-én, Támogatási szerződés hatályos
2016.09.29-től, elnyert támogatási összeg: 500.000.000 Ft – ehhez a
kivitelezés költségeit vizsgáló előzetes piackutatás alapján kezdeményeztük
a projekt támogatási összegének 779.931.022 forintra történő
megemelését az intézkedésen összesen rendelkezésre álló 1,701 milliárd Ft
terhére. Mivel döntés nem született, a pályázatot visszavonjuk és a
piackutatás jelenlegi árait alapul véve (932.591.432 Ft-os támogatást
kérelmezve) nyújtjuk be az újabb pályázatot.

TOP-6.3. prioritás - Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
A TOP 6.3. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 2,148 milliárd Ft.
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A „Barnamezős területek rehabilitációja” intézkedésben nincs tervezett projektünk.
Zöld város kialkítása intézkedés:
o Projektjei:


Kulturális negyed – Petőfi Színház kertrekonstrukció, Kálvária domb,
Erzsébet liget, Erzsébet sétány, Csermák lépcső, parkolólétesítés az
5744/5 hrsz-on

o Forrás: 1.620.000.000 Ft
o Ütemezés:


2018. II. negyedév: 1.620.000.000 Ft

Városi környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések intézkedés:
o Projektjei:


Kertváros csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem



Dózsaváros, Pápai út csapadékvíz rendszer fejlesztése

o Forrás: 528.470.584 Ft
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o Ütemezés:


2016. II. negyedév: 290.000.000 Ft
A „Kertváros csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem”
elnevezésű, TOP-6.3.3-15-VP1-2016-00001 azonosító számú pályázat
benyújtva 2016.04.29-én, Támogatói döntés született: 2016.07.13-án,
Támogatási szerződés hatályos 2016.09.29-től, elnyert támogatási összeg:
290.000.000 Ft



2017. II. negyedév: 238.470.584 Ft
A „Dózsaváros, Pápai út csapadékvíz rendszer fejlesztése” elnevezésű,
TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 azonosító számú pályázat benyújtva
2017.05.25-én, Támogatói döntés született: 2017.10.31-én, Támogatási
szerződés hatályos 2017.12.06-tól. Az elnyert támogatási összeg:
238.470.584 Ft

TOP-6.4. prioritás - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
A TOP 6.4. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 1,028 milliárd Ft.
o Projektjei:


Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása
Veszprém város területén (Budapest u. - Brusznyai u - Mártírok u. Bajcsy-Zs. u. - találkozásában körforgalmi csomópont kiépítése és
kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között, valamint
kerékpárutas nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába)



Fenntartható város mobilitási terv készítése Veszprém MJV területén
(SUMP)

o Forrás: 1.027.714.600 Ft
o Ütemezés:
 2016. III. negyedév: 1.004.417.600 Ft
A „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása
Veszprém város területén” elnevezésű, TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001
azonosító számú pályázat benyújtva 2016.07.04-én, Támogatói döntés
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született: 2016.12.05-én, Támogatási szerződés hatályos 2016.12.20-tól,
elnyert támogatási összeg: 1.004.417.600 Ft
 2016. III. negyedév: 23.297.000 Ft
A „Fenntartható város mobilitási terv készítése Veszprém MJV területén
(SUMP)” elnevezésű, TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00002 azonosító számú
pályázat benyújtva 2016.07.04-én, Támogatói döntés született: 2016.11.08án, Támogatási szerződés hatályos 2016.12.14-től, elnyert támogatási
összeg: 23.297.000 Ft

Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém - Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában
a Veszprém (Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a Veszprém - Márkó - Bánd közötti
szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósítása MVP projektelem Veszprém MJV
közigazgatási területén belüli szakaszai, TOP-6.4.1, 0.87 Mrd Ft.

Ütemezése tervezetten:
 2017. IV. negyedév: 240.000.000 Ft
A „Szabadságpuszta településrész és Felsőörs község közötti kerékpárút
beruházása” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1-2017-00001 azonosító számú
pályázat benyújtva 2017.11.30-án, Támogatói döntés született: 2017.12.29én, Támogatási szerződés hatályos 2018.03.07-től, elnyert támogatási
összeg: 240.000.000 Ft
 2018. II. negyedév: 628.000.000 Ft
A Veszprém - Márkó - Bánd közötti kerékpárút (Veszprém közigazgatási
határáig) és a Veszprém (Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti
kerékpút szakasz megépítésére „Márkó – Bánd települések irányába
kerékpárút építése” elnevezésű, TOP-6.4.1-16-VP1-2018-00002 azonosító
számú pályázat benyújtva 2018.02.22-én, Támogatói döntés született:
2018.03.29-én.
TOP-6.5. prioritás - Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának
növelése
A TOP 6.5. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 1,828 milliárd Ft.
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- Az „Önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyságközpontú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése”
intézkedés:
o Projektjei:


Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai megújítása



Fenntartható energia és klíma akcióterv készítése (SECAP)



Völgyikút utcai idősek otthona energetikai korszerűsítése



Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai megújítása (Aprófalvi
bölcsőde, Módszertani bölcsőde)

o Forrás: 1.828.000.000 Ft
o Ütemezés:


2017. IV. negyedév: 10.335.000 Ft
A „Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv” elnevezésű TOP-6.5.1-16VP1-2017-00001 azonosítószámú pályázat benyújtva 2017.11.03-án,
Támogatói döntés született: 2017.12.13-án, Támogatási szerződés hatályos
2018.03.05-től, elnyert támogatási összeg: 10.335.000 Ft.


2018. II. negyedév: 1.817.665.000 Ft
A Laczkó Dezső múzeum épületének energetikai megújítása és a
Völgyikút utcai idősek otthona energetikai korszerűsítése pályázatokat a
2018 áprilisi közgyűlés jóváhagyásával 2018. május 31-ig benyújtja
Veszprém MJV.

Az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében”
intézkedésben nincs tervezett projekt.
TOP-6.6. prioritás - Városi közszolgáltatások fejlesztése
A TOP 6.6. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 0,492 milliárd Ft.
- A TOP-6.6 intézkedésben több célérték elérését tudjuk vállalni az egészségügyi intézményeink
fejlesztésével, mert egyes épületek esetében csak kisebb beavatkozásokat, felújításokat tervezünk
megvalósítani, beruházásonként jóval kisebb forrásigénnyel.
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Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” intézkedés:
o Projektjei:


Egészségház építése



Kádártai rendelő felújítása



Gyulafirátóti rendelő felújítása



Orvosi rendelők fejlesztése

o Forrás: 397.603.118 Ft
o Ütemezés:


2016. II. negyedév: 126.000.000 Ft
Az „Egészségház építése” elnevezésű, TOP-6.6.1-15-VP1-2016-00001
azonosító számú pályázat benyújtva 2016.06.21-én, Támogatói döntés
született: 2016.09.29-én, Támogatási szerződés hatályos 2016.11.07-től,
elnyert támogatási összeg: 126.000.000 Ft, a projekt sikeresen megvalósult,
fizikai zárása: 2018.02.15.



2017. II. negyedév: 70.000.000 Ft
A „Gyulafirátóti rendelő felújítása” elnevezésű, TOP-6.6.1-16-VP1-201700001 azonosító számú pályázat benyújtva 2017.04.25-én, támogatói
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döntés született: 2017.10.06-án, Támogatási szerződés
2017.12.29-től, elnyert támogatási összeg: 70.000.000 Ft.


hatályos

2017. IV. negyedév: 61.615.351 Ft
A „Kádártai rendelő felújítása” elnevezésű, TOP-6.6.1-16-VP1-201700002 azonosító számú pályázat benyújtva 2017.11.30-án.



2018. II. negyedév: 184.987.767 Ft

„A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” intézkedés:
o Projektjei:


Idős demensek nappali ellátójának kialakítása (Völgyikút ház)

o Forrás: 50.000.000 Ft
o Ütemezés:


2016. II. negyedév: 50.000.000 Ft
Az „Idős demensek nappali ellátójának kialakítása” elnevezésű, TOP6.6.2-15-VP1-2016-00001 azonosító számú pályázat benyújtva 2016.05.30án, Támogatói döntés született: 2016.09.28-án, Támogatási szerződés
hatályos 2016.11.07-től, elnyert támogatási összeg: 50.000.000 Ft, a
projekt sikeresen megvalósult, fizikai zárása: 2017.10.31.

TOP-6.7. prioritás - Leromlott városi területek rehabilitációja
A TOP 6.7. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagyságát 0,274 milliárd Ft-ról 0 Ft-ra csökkentették figyelembe véve VMJV kérését, melyben
jelezte, hogy a TOP-6.7. intézkedés OP-arányos keretösszegének lehívása nem biztosított, mert a
városban nincs olyan terület, amely megfeleltethető volna a szigorú szabályok és előírások által
lehatárolandó szociális városrehabilitáció feltételeinek.
TOP-6.8. prioritás - Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés
A TOP 6.8. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 0,963 milliárd Ft.
„A részvétel és kapcsolat a megyei szintű foglalkoztatási megállapodásokkal, foglalkoztatási
gazdaságfejlesztési együttműködéssel” intézkedés:
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o Projektje:


Foglkalkoztatási paktum

o Forrás: 963.000.000 Ft
o Ütemezés:


2016. I. negyedév: 963.000.000 Ft
A „Foglalkoztatási paktum” elnevezésű, TOP-6.8.2-15-VP1-2016-00001
azonosító számú pályázat benyújtva 2016.03.31-én, Támogatói döntés
született: 2016.06.10-én, Támogatási szerződés hatályos 2016.07.18-tól,
elnyert támogatási összeg: 963.000.000 Ft

A „Helyi foglalkoztatási együttműködés” intézkedésben nincs tervezett projekt.

TOP-6.9. prioritás - Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
A TOP 6.9. prioritása kapcsán Veszprém Megyei Jogú Város számára rendelkezésére álló forrás
nagysága 0,184 milliárd Ft.
„A helyi identitás és kohézió erősítése” intézkedés:
o Projektje:


Városimázs erősítése
kapcsolatos programok

/

Oktatással

(fejlesztési

kompetenciákkal)

o Forrás: 184.000.000 Ft
o Ütemezés:


2018. II. negyedév: 184.000.000 Ft

A „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”
intézkedésben nincs tervezett projekt.
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3.3. A keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása
Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeret négy formában
használható fel. A város az adott intézkedés/konstrukció esetében egyéb területi szereplőnek,
kiemelt kedvezményezetti csoportnak juttathat, valamint tartalékba is helyezhet forrásokat.
Veszprém Megyei Jogú Város 2014-2020-as fejlesztési céljait tartalmazó Integrált Területi
Programja sem kiemelt kedvezményezetti csoport, sem egyéb területi szereplőnek juttatandó
forrást nem tartalmaz.
Tartalékképzést sem tartalmaz az ITP, a teljes forrásösszeget fel kívánja használni a város.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 11,54 milliárd forint összegű támogatás lehívására
jogosult az ITP alapján, amelyet teljes egészében az önkormányzati tulajdonú városi
infrastruktúrák megújítására kíván fordítani az alábbiak miatt:
-

több önkormányzati tulajdonú egészségügyi, szociális, kulturális intézmény épülete,
valamint a vonalas infrastruktúra megújításra vár, amelyek költségigénye a városnak
dedikált 11,54 milliárd Ft összegű támogatásnál is magasabbak.

-

Az önkormányzati infrastruktúrák megújítása nemcsak a megújítását szolgálja, hanem
a fenntartási költségek csökkentését is.
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-

6.1 Gazdaság-fejlesztés

MJV önkormányzat
projektjei
Kiemelt
kedvezményezetti
csoport kerete
Minden jogosult
számára igényelhető
Összesen:
Prioritáson belüli
intézkedésenkénti
forrásmegosztás (Mrd
Ft)

6.2 Családbarát,
munkába állást segítő 6.3 Gazdaság-élénkítő és
intézmények, köznépesség-megtartó
szolgáltatások
városfejlesztés
fejlesztése

6.4 Fenntartható városi
közlekedés-fejlesztés

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
6.6 Városi közmegújuló energiaszolgáltatások fejlesztése
felhasználás arányának
növelése

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
6.7 Leromlott városi
6.9 Társadalmi kohéziót
kapcsolódó foglalkoztatásterületek rehabilitációja
célzó helyi programok
fejlesztés

Ellenőrzés

3,200

1,701

2,148

1,028

1,828

0,492

0,000

0,963

0,184

11,544

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,200

1,701

2,148

1,028

1,828

0,492

0,000

0,963

0,184

11,544

3,2

1,701

2,148

1,028

1,828

0,492

0

0,963

0,184
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A forrásfelhasználási módok arányának indoklása
TOP-6.1. A ’Gazdaságfejlesztés’ intézkedésben főként úthálózat-fejlesztés szerepel, illetve egy
turisztikai fejlesztés. A városban a fő problémát az ipari területek nehézkes megközelíthetősége
jelenti, ezt jelen intézkedésen belüli beavatkozásokkal kívánjuk enyhíteni, ezáltal a város ipari
területein működő vállalkozásokat (mikro-, kis- és középvállalkozásokat) a közlekedésfejlesztési
beavatkozásokkal helyzetbe tudjuk hozni, egyszerre több vállalkozásnak is segítséget nyújtva
tevékenységük ellátásához.
TOP-6.2. A ’Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése’
intézkedésben óvodai és bölcsődei épületek felújítása, férőhelybővítések, illetve új építés
valósulnak meg, ennek forrásigénye a TOP által meghatározott forrás összegével megegyezik.
TOP-6.3. A ’Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés’ intézkedésben új rekreációs
helyszínek, a Kulturális negyed egy ütemben történő kialakítása, valamint csapadékvízelvezető
rendszerek kiépítése valósulnak meg. A forrás igényelt összege nem tér el a TOP által
meghatározott forrásösszegtől.
TOP-6.4. A ’Fenntartható városi közlekedésfejlesztés’ intézkedésben közlekedésbiztonsági
beavatkozások és kerékpáros projektek valósulnak meg, illetve egy fenntartható város mobilitási
terv készül el. A forrás igényelt összege nem tér el a TOP által meghatározott forrásösszegtől.
TOP-6.5. Az ’Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás
arányának növelése’ intézkedésben önkormányzati intézmények (pl.: a polgármesteri hivatal
épületei, múzeumok, stadion, óvodák, bölcsődék, iskola, szociális ellátó intézmények) energetikai
megújítása valósul meg. A forrás igényelt összege nem tér el a TOP által meghatározott
forrásösszegtől.
TOP-6.6. A ’Városi közszolgáltatások fejlesztése’ intézkedésben önkormányzati fenntartású
egészségügyi és szociális intézmények (pl.: rendelők és családsegítő, nyugdíjas, szociális ellátók)
felújítása, illetve megépítése valósul meg. A forrás igényelt összege megegyezik a TOP által
meghatározott forrásösszeggel.
TOP-6.7. A ’Leromlott városi területek rehabilitációja’ intézkedésben a város nem tervez forrást
felhasználni, mert a településen már nincs olyan terület, amely a szigorú szociális
városrehabilitációval érintett akcióterület lehatárolás szempontjainak meg tudjon felelni. Ezt a
kérést a 1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározat figyelembe vette.

40

Veszprém Megyei Jogú Város
Integrált Területi Program 8.0

TOP-6.8. A ’Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés’ intézkedésben egy
foglakoztatási paktum megvalósítása van folyamatban. A forrás igényelt összege eredetileg
alacsonyabb volt a TOP által meghatározott forrásösszegtől, mert a városban nincs akkora
munkanélküliség, amelyre a TOP által meghatározott forrásösszeg indokolt lenne, illetve a
városban tapasztalható munkaerőhiány megszüntetésére egy munkásszálló építése nyújthatna
megoldást, azonban az 1562/2015. (VIII. 12.) Kormányhatározat 2. mellékletében foglaltak
szerint 0,96 M Ft a prioritás felhasználandó forrásösszege.
TOP-6.9. A ’Társadalmi kohéziót célzó helyi programok’ intézkedésben tervezett beavatkozások
olyan szoft programokból állnak, amelyek a városimázs, ezáltal a helyi identitás erősítését
szolgálják.
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4. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAGJAI
4.1. A fejlesztési csomagok összefoglalása
Intézkedés
megnevezése
6.1 Gazdaságfejlesztés

6.2 Családbarát,
munkába állást segítő
intézmények,
közszolgáltatások
fejlesztése

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás
megnevezése
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

3 200 000 000

Északi iparterület közlekedésfejlesztése

2 700 000 000

Északi iparterület közlekedésfejlesztése
(tartalékkeret)

500 000 000

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
Aprófalvi bölcsőde kapacitásbővítő átalakítása

3,20

1,70

40 000 000
641 732 275

Egry úti óvoda újjáépítése
Bölcsődefelújítás és eszközbeszerzés

932 591 432
86 676 293
2 148 470 584

2,15

1 620 000 000
290 000 000

Pápai út cspadékvízelvezetés rekonstrukciója

238 470 584

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

1 027 714 600

Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát
fejlesztések megvalósulása Veszprém város
területén
(Budapest u. - Brusznyai u - Mártírok u. - BajcsyZs. u. - találkozásában körforgalmi csomópont
kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és a
belváros között, valamint kerékpárutas nyomvonal
építése Szabadságpuszta városrész irányába)
Fenntartható város mobilitási terv (SUMP)
készítése Veszprém MJV területén

Első
forrásfelhasználási
mód keretösszege
(az adat forrása a 3.
munkalap)

1 701 000 000

Gyulafirátóti óvoda újjáépítése

6.3 Gazdaságélénkítő és
népességmegtartó
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
városfejlesztés
Kulturális negyed
Petőfi Színház kertrekonstrukció, Kálvária domb,
Erzsébet liget, Erzsébet sétány, Csermák lépcső,
parkoló létesítése (5744/5 hrsz)
Kertváros csapadékvíz-elvezető rendszer
rekonstrukciója I. ütem

6.4 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

A fejlesztési
elképzelés
/beavatkozás
becsült költsége
(Ft)

1,03

1 004 417 600

23 297 000
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Intézkedés
megnevezése
6.5 Önkormányzatok
energiahatékonyságának és a
megújuló
energiafelhasználás
arányának növelése

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás
megnevezése

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

Első
forrásfelhasználási mód
keretösszege
(az adat forrása
a 3. munkalap)

1 828 000 000

1,83

Laczkó Dezső Múzeum épületének energetikai
megújítása

82 450 000

Fenntartható energia és klíma akcióterv készítése

10 335 000

Völgyikút utcai idősek otthona energetikai
korszerűsítése
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai
megújítása (Aprófalvi és Módszertani bölcsőde)
6.6 Városi
közszolgáltatások
fejlesztése

A fejlesztési
elképzelés
/beavatkozás
becsült költsége
(Ft)

134 273 196
1 600 941 804

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

492 603 118

Egészségház építése

126 000 000

Kádártai rendelő felújítása
Gyulafirátóti rendelő felújítása
Orvosi rendelők fejlesztése
Idős demensek nappali ellátójának kialakítása

61 615 351
70 000 000
184 987 767
50 000 000

6.7 Leromlott városi
területek rehabilitációja

az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen

0

0,00

6.8
Gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó
foglalkoztatásfejlesztés

az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen

963 000 000

0,96

Foglalkoztatási paktum

963 000 000

6.9 Társadalmi kohéziót
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen
célzó helyi programok

184 000 000

Városimázs erősítése / Oktatással (fejlesztési
kompetenciákkal) kapcsolatos programok

184 000 000

0,49

0,18
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Az 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás
felhasználása
Intézkedés
megnevezése

6.1 Gazdaságfejlesztés

Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése

A fejlesztési elképzelés
/beavatkozás többletkötelezettségvállalásban
nevesített költsége (Ft)

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése

1 500 000 000

Társadalmi és környezeti
szempontból
fenntartható
turizmusfejlesztés
6.4 Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés

Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém Szabadságpuszta közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém
(Kádárta városrész) - Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a
Veszprém - Márkó - Bánd közötti szakasz megépítésére
vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósítása

870 000 000

Az ITP felülvizsgálatának, módosításának szükségességét indokló fejezet, illetve az ITP-nek a
Modern Városok Programmal való kapcsolódást bemutató 2.3.3 pontban jeleztük a 0,24 Mrd Fthoz szükséges 628 millió Ft-os többletforrás szükségességét, illetve igénylését. A Kormány
1830/2017. (XI. 9.) határozata a TOP-os projektekhez illeszkedő végrehajtandó fejlesztésekre
biztosított többletforrás összegét 1,74 Mrd Ft-ról 2,37 Mrd Ft-ra emelte.

4.2. A fejlesztési csomagok tartalmi elemei közötti szinergikus
kapcsolatok bemutatása
4.2.1 Módszertan bemutatása
Az egyes intézkedésekben található beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatok vizsgálata
során az egyes beavatkozások céljait és hatásait vettük alapul.
A vizsgálat folyamata az alábbi volt:
1. az adott beavatkozás céljának meghatározása,
2. az adott beavatkozás vizsgálata: miként szolgálja az adott intézkedést,
3. az adott beavatkozás hatásainak vizsgálata (milyen újabb beavatkozásokat,
társadalmi hatásokat generál stb.),
4. A projektek összekapcsolása: kiegészítik vagy erősítik egymást (aszerint, hogy
hatásaik vagy céljaik mennyire kapcsolódnak egymáshoz).
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Egymást erősítő fejlesztések
Az egyes beavatkozások fejlesztési célja azonos (pl. a közlekedés fejlesztése) és hasonló hatást
érnek el (pl. a közlekedésfejlesztés a cégek letelepedését segíti elő, ezáltal a gazdaság növekedése
várható, de területileg eltér a két projekt (pl. a város mindkét végén megvalósul egy-egy projekt).
Egymást kiegészítő fejlesztések
Az egyes beavatkozások fejlesztési célja más (pl. turisztikai beavatkozás és közlekedésfejlesztés),
de területileg összefügg a két projekt (pl. a turisták is használják a fejlesztett útvonalat) vagy
hasonló hatást érnek el (pl. a közlekedésfejlesztés a cégek letelepedését segíti elő, ezáltal a
gazdaság növekedése várható, míg a turisztikai beavatkozás révén nő a turizmus árbevétele és ez
szintén gazdasági növekedést eredményez).
4.2.2 Intézkedésenkénti beavatkozások közötti kapcsolatok bemutatása
TOP- 6.1. prioritás – Gazdaságfejlesztés
Északi iparterület közlekedésfejlesztése

Vár utca 10. vendéglátóhely kialakítása
- egymást erősítő fejlesztések
- egymást kiegészítő fejlesztések

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o közlekedésfejlesztés
o turisztikai beavatkozás
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o gazdaság szempontjából fontos területek elérhetőségének javítása
o gazdaság fellendítése
A fentiek alapján beszélhetünk:
o egymást erősítő tevékenységekről: hasonló jellegű fejlesztések
o egymást kiegészítő tevékenységekről: különböző fejlesztések
Az intézkedés kapcsolódása a Modern Városok Program fejlesztési elképzeléseihez:

A Kormány 1284/2016. (VI. 7.) Kormányhatározata
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Veszprém MJV Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. /…/
3. A Kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének növelését támogatva, a
város életében betöltött szerepüket elismerve
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a) egyetért a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark felújításával és bővítésével, amely érdekében felhívja a
nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a fejlesztéshez
szükséges legfeljebb 2500 millió forint támogatás biztosításáról, amennyiben lehetőség van rá, európai uniós
fejlesztési források bevonásával.
A TOP-6.1 intézkedéscsomag társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés intézkedéséhez kapcsolódóan a Modern Városok Program keretében valósul
meg a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése, bővítése az 1562/2016. (X. 13.)
Korm. határozatban jóváhagyott többlet-kötelezettségvállalás 1,5 Mrd forintnyi felhasználásával.
TOP-6.2. prioritás - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

Egry úti óvoda
újjáépítése

Aprófalvi bölcsőde
kapacitásbővítő
átalakítása
- egymást erősítő
fejlesztések

Egry úti óvoda
újjáépítése

Gyulafirátóti óvoda
újjáépítése

- egymást erősítő
fejlesztések

- egymást erősítő
fejlesztések

Bölcsődefelújítás
és eszközbeszerzés

- egymást erősítő
fejlesztések

- egymást erősítő
fejlesztések

Gyulafirátóti
óvoda
újjáépítése

- egymást erősítő
fejlesztések

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o óvoda újjáépítése, férőhelybővítés
o bölcsőde újjáépítése, férőhelybővítés
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o gyermekek elhelyezését szolgáló intézményi épületek felújítása, új férőhelyek kialakítása
o munkába visszatérést segítő intézményi infrastruktúrafejlesztés
A fentiek alapján beszélhetünk:
o egymást erősítő tevékenységekről: hasonló jellegű fejlesztések
o egymást kiegészítő tevékenységekről: különböző fejlesztések
TOP-6.3. prioritás - Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

Kertváros csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója
I. ütem
Pápai út csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója

Kertváros csapadékvízelvezető rendszer
rekonstrukciója
I. ütem
- egymást erősítő
fejlesztések
- egymást erősítő
fejlesztések

Kulturális negyed
Petőfi Színház
kertrekonstrukció

- egymást kiegészítő
fejlesztések
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Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o közterületek megújítása (kulturális jelentőséggel bíró területek)
o csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o gazdaság élénkítése
o népesség-megtartás
A fentiek alapján beszélhetünk:
o egymást erősítő tevékenységekről: hasonló jellegű fejlesztések
o egymást kiegészítő tevékenységekről: különböző fejlesztések
Az intézkedés kapcsolódása a Modern Városok Program fejlesztési elképzeléseihez:

A Kormány 1284/2016. (VI. 7.) Kormányhatározata
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Veszprém MJV Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. /…/
3. A Kormány Veszprém kulturális életének gazdagítását és turisztikai vonzerejének növelését támogatva, a
város életében betöltött szerepüket elismerve
a) egyetért a Veszprémi Petőfi Színház kormányzati szerepvállalással történő felújításával és korszerűsítésével,
amely érdekében felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az
Önkormányzat közreműködésével tegyenek javaslatot a színház épületének rekonstrukcióját szolgáló beruházási
programra és ütemezett támogatására, azzal, hogy kormányzati támogatással a műemléképület felújításához és
korszerűsítéséhez szükséges projektelemek megvalósítására kerüljön sor, míg az Önkormányzat által tervezett, a
színház környezetének megújítását célzó fejlesztések esetében kerüljön vizsgálatra egyéb források bevonásának
lehetősége, illetve a fejlesztések több ütemben törtrénő megvalósítása;
A TOP-6.3 intézkedéscsomag zöld város kialakítása alintézkedéséhez, a ’Kulturális negyed’
projekthez kapcsolódik a Modern Városok Program keretében megvalósítandó színházfejlesztés.
A veszprémi Petőfi Színház környezetének vizsgálata, felújítása európai uniós alapokból származó
támogatások bevonásával a TOP-6.3.2 konstrukcióban valósul meg.

TOP-6.4. prioritás - Fenntartható városi közlekedésfejlesztés

Fenntartható város
mobilitási terv
(SUMP) készítése

Közlekedésbiztonsági és kerkpárosbarát fejlesztések
megvalósulása Veszprém város területén
- egymást erősítő fejlesztések
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Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o fenntartható városi közlekedés fejlesztése
o fenntartható város mobilitási terv készítése
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o közlekedésfejlesztés
o közlekedésből fakadó környezeti terhelés csökkentése
Az intézkedés kapcsolódása a Modern Városok Program fejlesztési elképzeléseihez:

A Kormány 1284/2016. (VI. 7.) Kormányhatározata
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Veszprém MJV Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. /…/
2. A Kormány támogatja a város és térsége közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, amely érdekében /…/
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az európai uniós fejlesztési források bevonásának lehetőségére is
kiterjedően – gondoskodjon a Balaton irányában (Csopak és Alsóörs térsége) a Veszprém – Szabadságpuszta
közötti szakasz, Zirc irányában a Veszprém (Kádárta városrész) – Gyulafirátót közötti szakasz, továbbá a
Veszprém – Márkó – Bánd közötti szakasz megépítésére vonatkozó kerékpárút-fejlesztések megvalósításáról;
A TOP-6.4 intézkedéscsomag Fenntartható városi közlekedésfejlesztés alintézkedéséhez, a
’Budapest u. – Brusznyai u. – Mártírok útja – Bajcsy-Zs. u. találkozásában körforgalmi
csomópont kiépítése és kerékpárút építése a vasútállomás és a belváros között, valamint
kerékpárutas nyomvonal építése Szabadságpuszta városrész irányába’ projekthez kapcsolódik a
Modern
Városok
Program
keretében
megvalósítandó
kerékpárút-fejlesztés.
A
Kormányhatározatban nevesített Veszprém – Szabadságpuszta közötti kerékpárút-szakasz
kiépítése/fejlesztése a TOP program keretében valósul meg.
A kerékpárút-szakaszok kiépítésére a Kormány 1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1830/2017 (XI.9.) Korm. határozatában jóváhagyott többletkötelezettségvállalás 0,87 Mrd forintnyi felhasználásával.

48

Veszprém Megyei Jogú Város
Integrált Területi Program 8.0

TOP-6.5. prioritás - Önkormányzatok energiahatékonyságának és megújuló energia-felhasználás arányának
növelése
Laczkó Dezső
Múzeum –
energetikai
megújítása

Fenntartható
Energia és
Klíma
Akcióterv
elkészítése
(SECAP)

Fenntartható
Energia és
Klíma
Akcióterv
elkészítése
(SECAP)

- egymást
erősítő
fejlesztések

Völgyikút utcai
idősek otthona
energetikai
korszerűsítése

- egymást
erősítő
fejlesztések

- egymást
erősítő
fejlesztések

Önkormányzati
tulajdonú
épületek
energetikai
megújítása

- egymást
erősítő
fejlesztések

- egymást
erősítő
fejlesztések

Völgyikút utcai
idősek otthona
energetikai
korszerűsítése e

- egymást
erősítő
fejlesztések

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o önkormányzati intézmények (múzeum, polgármesteri hivatal, óvoda, iskola, stadion,
szociális ellátó) épületének energetikai megújítása
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o megújuló energiafelhasználás növelése az önkormányzati épületek esetében
o energiahatékonyság javítása az önkormányzati épületek esetében
Az intézkedés kapcsolódása a Modern Városok Program fejlesztési elképzeléseihez:

A Kormány 1284/2016. (VI. 7.) Kormányhatározata
Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. május 10. napján együttműködési megállapodást
kötött Veszprém MJV Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. /…/
4. A Kormány a városi közösségi és sportélet támogatása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
az Önkormányzattal együttműködve /…/
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d) készítsen javaslatot az emberi erőforrások minisztere bevonásával a veszprémi stadion rekonstrukciójának –
részben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési
források bevonásával történő – támogatására, azzal, hogy a beruházás terjedjen ki egy új futófolyosó kialakítására
is.

TOP-6.6. prioritás - Városi közszolgáltatások fejlesztése
Egészségház
építése

Kádártai rendelő
felújítása
Gyulafirátóti
rendelő felújítása
Orvosi rendelők
fejlesztése

Idős demensek
nappali ellátójának
kialakítása

- egymást
erősítő
fejlesztések
- egymást
erősítő
fejlesztések
- egymást
erősítő
fejlesztések
- egymást
kiegészítő
fejlesztések

Kádártai
rendelő
felújítása

Gyulafirátóti
rendelő
felújítása

Orvosi
rendelők
fejlesztése

- egymást
erősítő
fejlesztések
egymást
kiegészítő
fejlesztések

- egymást
kiegészítő
fejlesztések

- egymást
erősítő
fejlesztések
- egymást
erősítő
fejlesztések
- egymást
kiegészítő
fejlesztések

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o idős demens emberek nappali ellátásának fejlesztése
o egészségügyi alapellátó intézmények fejlesztése
Az intézkedés projektjeinek célja közös:
o egészségügyi szolgáltatások színvonalának javítása
o szociális szolgáltatások színvonalának javítása
A fentiek alapján beszélhetünk:
o egymást erősítő tevékenységekről: hasonló jellegű fejlesztések
o egymást kiegészítő tevékenységekről: különböző fejlesztések

TOP-6.8. prioritás - Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés
Foglalkoztatási paktum

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o foglalkoztatási paktum megvalósítása
Az intézkedés projektjének célja:
o a helyi igényeknek megfelelő foglalkoztatással kapcsolatos képzések lebonyolítása
o gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó ösztönző programok megvalósítása
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TOP-6.9. prioritás - Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
Városimázs erősítése /
Oktatással, fejlesztési
kompetenciákkal kapcsolatos
programok

Az intézkedés fejlesztési irányainak meghatározása:
o helyi összetartást fejlesztő programok biztosítása
Az intézkedés projektjének célja:
o társadalmi kohézió erősítése
o helyi programok megvalósítása
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5. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI
Az egyes intézkedésekhez tartozó kimeneti indikátorok Veszprém Megyei Jogú Város által vállalt
célértékeit az alábbi táblázat tartalmazza.

TOP prioritás

Az mjv által
TOP Célértéke Forrásarányos Az mjv által vállalt
vállalt célérték
(2023)
célérték (2023)
célérték (2023)
(2018)

Mértékegysége

A fejlesztett vagy újonnan létesített
iparterületek és ipari parkok területe

ha

150

4,16

5,00

749

20,77

21,00

A felújított vagy korszerűsített utak teljes
hossza

km

28

0,78

2,74

140

2,74

2,74

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

1050

60

60

5250

298

298

m2

142000

4234,57

10000,00

710000

21172,85

21172,85

km

67

2,00

4,00

334

9,96

10,00

36683

311,93

311,93

183417,01

1560,00

1560,00

Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények
hossza

Üvegházhatású gázok becsült éves
csökkenése
6. Fenntartható
városfejlesztés a megyei
jogú városokban

TOP Célértéke Forrásarányos
(2018)
célérték (2018)

Kimeneti indikátor neve

tonna CO2
egyenérték

Fejlesztéssel érintett egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok (benne:
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi,
védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti
ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db

108

3

4

540

13

13

Helyreállított lakóegységek városi
területeken

lakóegység

92

0

0

459

0

0

A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci programokban résztvevők
száma

fő

4420

132

132

22100

659

659

Helyi társadalmi akciókban résztvevők
száma

fő

82600

1332

1332

413000

6658

6658
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Az indikátorok megválasztása a korábbi programozási időszakban megvalósított projektek
tapasztalatai alapján történt.
A vállalt indikátorok tekintetében az OP által kitűzött célértékek a legtöbb indikátor tekintetében
közelítenek a MJV által korábban megadott célértékekhez.
Veszprém esetében nagyobb eltérés, illetve a kötelező vállalási érték kockázatossága az OP által
elvárt célértékektől az alábbi indikátor esetében mutatkozik:
Indikátor megnevezése
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése

indoklás
Az MJV által meghatározott célérték még mindig elmarad az
Európai Bizottság határozatai által csökkentett 2023-ra tervezett
1560 tonnás CO2 egyenértékű szén-dioxid csökkenéstől, melyről az
NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkára, Oláh Gábor NGM/39437//2017 iktatószámú, 2017.
december 15-én kelt levele tájékoztatja a területi szereplőket.
A forrásarányosan vállalandó csökkentett célérték teljesíthetősége
kétséges, illetve jelentős önerő hozzátételét igényli a TOP-6.5.1-16
kódszámú, ’Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése’
felhívásban rögzített elszámolhatósági korlátok miatt (minden
megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 co2t
egyenérték ÜHG megtakarítás vállalandó, hőtechnikai jellemzők
javítását célzó beruházás esetén nem haladható meg a 110.000
Ft/GJ, illetve 130.000 Ft/GJ érték, napelemes rendszer telepítése
esetén a 450.000 Ft/kW költség, napkollektoros rendszer esetén
270.000 Ft/nm).
Az (SzÉS6) épületenergetikai szakértő által készített energetikai
tanúsítványok
jelen
és
tervezet
állapot
közti
összehasonlíthatóságából kiderül, hogy az elérhető energiamegtakarítás alulmarad az elvárthoz képest a felhívásban
meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével. Ez jelentősen
megnehezíti a projektek tervezését.
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6. AZ ITP ÜTEMEZÉSE
Az egyes intézkedésekhez tartozó kötelezettségvállalás ütemtervét az alábbi táblázatok mutatják
be.

Időbeli ütemezés
2016. I. negyedév
2016. II. negyedév
2016. III. negyedév
2016. IV. negyedév
2017. I. negyedév
2017. II. negyedév
2017. III. negyedév
2017. IV. negyedév
2018. I. negyedév
2018. II. negyedév
2018. III. negyedév
2018. IV. negyedév
összesen

ERFA
ESZA
igényelt forrás igényelt forrás
(Mrd Ft)
(Mrd Ft)
0
0,906
1,028
0
0
3,008
0,242
0,072
0
5,141
0
0
10,397

0,963
0
0
0
0
0
0
0
0
0,184
0
0
1,147

Összes igényelt
forrás
(Mrd Ft)
0,963
0,906
1,028
0
0
3,008
0,242
0,072
0
5,325
0
0
11,544

Összes igényelt
forrás évenként
(Mrd Ft)

2,897

3,322

5,325

11,544
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Minden adat automatikusan
megjelenik az 1.
munkalapról

6. prioritás intézkedései

intézkedésre eső összeg

6.1. Gazdaságfejlesztés

3,200

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények,
köz-szolgáltatások fejlesztése

1,701

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó
városfejlesztés

2015

1né

2.né

2016

3.né

4.né

1né

2.né

2017

3.né

4.né

1né

2.né

2018

3.né

4.né

1né

2.né

2,7
0,44

3.né

4.né

1né

2.né

2020

3.né

4.né

1né

2.né

3.né

4.né

0,5
0,242

0,29

2019

1,019

0,238

1,62

2,148

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

1,028
1,028

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a
megújuló energia-felhasználás arányának növelése

0

0,01

1,818

0,062

0,184

1,828
6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

0,176

0,07

0,492
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja
0,000
6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés

0,963

0,963

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

0,184
0,184
11,544

0

0

0

0

0,963

0,906

1,028

0

0

3,008

0,242

0,072

0

5,325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7. MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Területi Kiválasztási
Kritériumrendszer
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
Veszprém Megyei Jogú Város
Veszprém Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján az Integrált
Területi Program forráskeretének felhasználásához meghatározott saját kiválasztási kritériumokat
elfogadásra előterjesztette a Monitoring Bizottságnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. december 01-jén kelt, NGM/33506/49/2015
iktatószámú levelében tájékoztatta Veszprém MJV-t a TOP Monitoring Bizottsága által
elfogadott, a városra vonatkozó területi kiválasztási kritériumokról, melyek az alábbiak
II. A területi szereplő (Veszprém MJV) által választott és a TOP Monitoring
Bizottság által elfogdott területi kiválasztási kritériumok:
Sorszám

Kritérium megnevezése

II.1.

Illeszkedés az ITS céljaihoz és a
vonatkozó indikátoraihoz

II.2.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

II.3.

Hozzájárulás belső területi
kiegyenlítődéshez

II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

II.5.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

II.6.
II.7.

II.8.

Tartalmi magyarázat
A kiválasztás kritériuma az ITS-hez és az adott
témában megjelenített indikátorokhoz való
hozzájárulás.
A kritérium az önkormányzat költségvetési
egyensúlyának fenntartását erősíti.
A kritérium bevezetése az adott földrajzi
területen
belüli
bárminemű
egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre
vonatkozó
különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez
Hozzájárulás a külső természeti
hatásokkal szembeni ellenálló
képesség erősítéséhez

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági
növekedéshez történő hozzájárulása kerül
mérlegelésre.
A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági
helyzet javulását támogatja.
A kritérium bevezetésével szemponttá válik a
beavatkozások
hozzájárulása
az
ellenállóképesség növekedéséhez.

Egyéb, pontosan: Hozzájárulás
egymással összefüggő városi
fejlesztések megvalósításához

A kritérium összehangolt, egymást erősítő,
jelentős multiplikátor hatással bíró városi
fejlesztések megvalósítását szolgálja

Alkalmazás
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
IGEN /
NEM
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A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám
(II ….)

Kritérium megnevezése

II.1

Illeszkedés az ITS céljaihoz és a
vonatkozó indikátoraihoz

II.2

Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly
fenntartásához

II.4

Hozzájárulás belső társadalmi
kiegyenlítődéshez

Szöveges magyarázat
Alaphelyzet:
A kiválasztás kritériuma az ITS-hez és az adott
témában megjelenített indikátorokhoz való
hozzájárulás.
Az ITP célja, hogy a város ITS-hez illeszkedő,
abban szereplő fejlesztési irányokhoz kapcsolódó
fejlesztések, programok valósuljanak meg.
Illeszkedő ITS cél(ok):
1. Fiatalodó aktív város
2. Környezettudatos város
3. Megújuló város
Alaphelyzet:
A kritérium az önkormányzat költségvetési
egyensúlyának fenntartását erősíti.
Olyan projektek, programok megvalósítása, illetve
támogatása
indokolt,
melyek
közvetlenül
hozzájárulnak
az
önkormányzat
pénzügyi
egyensúlyának fenntartásához, a működési jellegű
kiadások csökkentéséhez, illetve a bevételek
növeléséhez. Ezáltal közvetve lehetővé teszik a
gazdaságfejlesztés erősítését is, mivel a városnak
több szabad forrása marad további fejlesztések
megvalósítására.
Illeszkedő ITS cél(ok):
1. Fiatalodó aktív város
2. Környezettudatos város
3. Megújuló város
Alaphelyzet:
A kritérium a lakosságon belüli szociális és
életminőségre
vonatkozó
különbségek
kiegyenlítődését szolgálja.
Az ITS, valamint az ITP tervezett fejlesztési
elképzeléseket felsoroló fejezete is több olyan
beavatkozást tartalmaz, melyek hozzájárulnak az
egyes városrészek között tapasztalható, szociális és
életminőségbeli egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
A tervezett bölcsődei és óvodai, valamint
egészségügyi
és
szociális
ellátást
javító
fejlesztéseken túl ide tartoznak a csapadékvízelvezető infrastruktúrát megújító beavatkozások,
az oktatási intézmények energetikai fejlesztései, a
Kulturális Negyed környezetének fejlesztése és a
közlekedési feltételek javítása is az egyes
városrészekben. A felsorolt beavatkozások mind
közvetlenül
is
hozzájárulnak
az
egyes
városrészekben élők életminőségének javításához,
valamint a szociális különbségek csökkentésének
elősegítéséhez.
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Illeszkedő ITS cél(ok):
1. Megújuló város
2. Fiatalodó aktív város

Alaphelyzet:
A kritérium összehangolt, egymást erősítő,
jelentős multiplikátor hatással bíró városi
fejlesztések megvalósítását szolgálja.

II.8

Hozzájárulás egymással
összefüggő városi fejlesztések
megvalósításához

Az ITS és az ITP egymással összefüggő,
egymást erősítő, jelentős multiplikátor hatással
bíró
fejlesztési
célokat,
beavatkozási
területeket fogalmaz meg. Az ITP tervezett
fejlesztéseket felsoroló fejezete is többségében
olyan beavatkozásokat tartalmaz, melyek
együtt alkotnak egy komplex fejlesztési
programot. A város által tervezett,
összehangolt fejlesztéseken túl, a hétéves
időszakban
megvalósítandó
további
beavatkozások, programok is hozzájárulnak a
komplex célokhoz, biztosítva ezzel a
fejlesztések integráltságát.
Illeszkedő ITS cél(ok):
1. Fiatalodó aktív város
2. Környezettudatos város
3. Megújuló város
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