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1.

Bevezető

Az Integrált Területi Program (ITP) célja, tervezésének körülményei

Érd Megyei Jogú Város számára a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
kormányrendelet (Rendelet) 19.§-a feladatává teszi az Integrált területi program (ITP)
összeállítását

a helyi

szintű

projektkiválasztással,

valamint

a

kapcsolódó indikátorvállalásokkal együtt. A rendelet 3.§ 63. pontja nevesíti Érd Megyei Jogú
Várost, mint területi szereplőt.
A Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) területi kiválasztási
rendszerébe tartozó három prioritástengelyének esetében biztosít lehetőséget arra, hogy a
területi szereplők igényei közvetlenül megjelenhessenek. A TKR segítségével a területi
szereplő közreműködik az intézkedések tartalmának kialakításában, a beérkező támogatási
kérelmek elbírálásában, illetve a támogatott projektek végrehajtásának nyomon
követésében.
Érd MJV Integrált Területi Programja a tervezési fázis eszköze, amellyel Érd MJV
Önkormányzata meghatározhatja és a készülő felhívásokban érvényesítheti fejlesztési
irányelveit. A TKR hatálya alá tartozó VEKOP intézkedések közül egy érinti Érd területét:
6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív program területi
és ágazati tervezési jogkörbe utalt forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014. (XII. 3.) számú
Kormányhatározat a VEKOP keretének 0,28%-ra dedikál tervezési feladatokat Érd Megyei
Jogú Város Önkormányzata számára, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium számítása
alapján 0,8 Mrd forintot jelent.
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A VEKOP területi szereplőinek Indikatív tervezési forráskerete

Területi szereplő

Indikatív tervezési forrás
arány

Indikatív tervezési
forráskeret (Mrd Ft)

Pest megye

5,04%

14,5

Budapest Főváros

7,61%

21,9

Érd megyei jogú város

0,28%

0,8

Területi kiválasztási
rendszer összesen

12,93%

37,2

Az ITP 2.1 tervezésének előzményei
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a Területfejlesztési törvény és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve más végrehajtási
rendeletek jelölnek ki. A jogszabályok szerint Érd Megyei Jogú Város a megyei önkormányzat
területfejlesztési koncepciójával, és programjával összhangban, saját területére vonatkozóan
önállóan készítette el és működött közre a 2014-2020-as területi alapú fejlesztési
dokumentumok előállításában.
Érd Megyei Jogú Város a VEKOP tervezése során együttműködve a Megyei Önkormányzattal
fejlesztési elképzeléseit önállóan tervezve, beépült a Megyei Területfejlesztési Programba,
továbbá a kapcsolódó területfejlesztési részdokumentumokba.
Az ITP 2014 novemberében elkészült 1.0 változata részben a jelen 2.1-es változat előzménye,
mert tulajdonképpen az is a VEKOP intézkedéseinek tervi megalapozását szolgálta. Az ITP 2.0
épít az előző évi tervezési munka a városban lezajlott projektgyűjtés eredményeire. Az ITP
2.0 azonban eltér az 1.0-ás változattól, mivel az ITP készítésére vonatkozó elvárások
megváltoztak (nem tartalmazhatnak projektlistát, csak a kiválasztás szempontrendszerét és
az indikátorvállalásokat). A VEKOP tartalma is jelentősen módosult, melyek értelmében a
szükséges módosításokkal az ITP vonatkozó részei áttervezésre kerültek, és a határidőnek
megfelelően

márciusban

és

áprilisban

a

Nemzetgazdasági

Minisztérium

részére

minőségbiztosítás céljából megküldésre kerültek.

3

Szükséges megjegyezni, hogy az 1.0-ás ITP esetében a VEKOP több intézkedésére is tervezett
a város, de a későbbi forrásmegvonás (a Partnerségi Megállapodás következtében ágazati
intézkedésekre csoportosították a VEKOP 87,7%-át) következtében egyetlen intézkedésre
kellett csoportosítania az indikatív forráskeretet. A drámaian lekorlátozott lehetőségek miatt
Érd MJV számára szükségel lesz hazai forrásokból kompenzálni a várost a következő
programozási ciklus alatt.

Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak az 314/2012 (XI. 8.) Korm.
Rendelet alapján készült, Érd Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
(IVS) felülvizsgálatának dokumentumai:



a közgyűlés által 121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó
vizsgálat,



a 214/2014. (IX. 18.) számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció,



valamint

a

215/2014.

(IX.

18.)

számú

határozattal

elfogadott

Integrált

Településfejlesztési Stratégia.

Mindhárom dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló
Pest

Megyei

Területfejlesztési

Koncepcióhoz

illeszkedve

fogalmazódott

meg,

így

megfelelnek a magasabb területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai
céljainak. A tervezés során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a
program prioritásai és kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált
Településfejlesztési Stratégiában meghatározott projektjeit.

Érd Megyei Jogú Város a 314/2012 (XI. 8.) Korm. Rend. rendelkező részeiben lefektetett
módon lefolytatta a partnerségi tervezést. Már a megalapozó vizsgálattól kezdődően
bevonásra kerültek az illetékes államigazgatási szervek, szomszédos települések, Helyi civilés gazdasági szervezetek, valamint a település lakossága. A helyben szokásos módon a
helyi újságban, önkormányzat online felületén és a hivatalban kifüggesztve elérhetővé tette a
lakosság számára a tervdokumentumokat.

Ezen felül a participatív tervezés módszertana szerint a helyi lakosságot érdemben képviselő
szakértőkből megalakult Helyi Egyeztető Munkacsoporttal (HMCS), részönkormányzati
üléssel, valamint lakossági kérdőíves lekérdezés segítségével, illetve partnerségi fórumok
4

során sikeresen bevonta a tervezési folyamatba. Több mint 10 alkalommal ült össze a város
vezetése személyesen egyeztetni a lakossággal. A projektgenerálás során a lakosság, civililletve gazdasági szervezetek által megfogalmazott, valamint a kérdőívek és beérkezett
levelek a közgyűlés bizottsági észrevételeivel együtt beépítésre kerültek a terv előkészítési
fázisába. A véglegesítés előtt a partnerek számára előzetes véleményezés és egyeztetés
céljából a hivatal kiküldte a tervanyagot. A véglegesített, közgyűlés által elfogadott fejlesztési
dokumentumokban visszatükröződik a partnerségi folyamat eredménye, a település
lakossága által megfogalmazott igények beépültek a stratégiába. A fent említett
dokumentumok tervezési alapját képezték a város Integrált Területi Programjának, így
egyértelműen leképezik a helyi fejlesztési igényeket.
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Érd MJV Partnerségi egyeztetései

Partnerség

Helyszín

Dátum

Téma

Helyi Egyeztető

Érd, Polgárok Háza

2014.05.07.

Az Integrált

Munkacsoport I.

117. tárgyaló

Településfejlesztési

partnerségi fóruma

Stratégia (ITS)
tartalmának
egyeztetése az
érintettekkel.

Civil szervezetek

Érd, Polgárok Háza,

partnerségi fóruma

Közgyűlési terem

2014.06.05.

Az ITS tartalmának
egyeztetése az
érintettekkel.

Gazdasági

Érd, Alispán utca 8.

2014.06.11.

Az ITS tartalmának

szervezetek

egyeztetése az

partnerségi fóruma

érintettekkel.

Helyi Egyeztető

Érd, Polgármesteri

Munkacsoport II.

Hivatal 117. tárgyaló

2014.06.24.

Az ITS tartalmának
egyeztetése az

partnerségi fóruma

érintettekkel.

Iparkamarai

Pest Megyei és Érd

partnerségi fórum

Megyei Jogú Városi

egyeztetése az

Kereskedelmi és

érintettekkel.

2014.07.07.

Az ITS tartalmának

Iparkamara tárgyaló

Helyi Egyeztető

Érd, Polgármesteri

Munkacsoport III.

Hivatal 117. tárgyaló

partnerségi fóruma

2014.07.08.

Az ITS tartalmának
egyeztetése az
érintettekkel.
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A VEKOP tervezése során területi szereplői több alkalommal egyeztettek a fejlesztési
elképzeléseikről, valamint az indikatív forráskeret megoszlásáról a Nemzetgazdasági
Minisztérium Területi Tervezési Főosztályának, az Irányító Hatóságnak és az NGM RFP
szakági tervezőkollégáival.
Ezzel párhuzamosan egyeztetések zajlottak a Budapest Fővárosi Önkormányzat, a Pest
Megyei Önkormányzat, és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között az indikatív
keretösszegek végső kialakításával, és a szükséges – sorok közötti – átcsoportosításával
kapcsolatban.
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2.

Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről – keretében rögzítette. Az 54.
és 57.§-ban előírja Érd MJV számára a város Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer
vállalásainak elkészítését, valamint az Irányító hatóság felé történő továbbítását.
A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek keretét
képezik, és elvi megalapozását adják a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Fontos, hogy
a kiválasztási kritériumok nem egyenlők az értékelési szempontokkal, viszont az
értékelési szempontok a kiválasztási kritériumokból kerülnek levezetésre. A kiválasztási
kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő alapelvek, amelyek később kerülnek
átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká.
Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva,
átfogalmazva, konkretizálva.

Területi Kiválasztási
Rendszer

Projekt kiválasztási
folyamat

Irányító Hatóság

területi szereplő

kiválasztási kritériumok

kiválasztási kritériumok

konkrét kidolgozott projekt kiválasztási szempontok
és kiválasztási folyamat

2.1. ábra A Területi Kiválasztási Eljárásrend kritériumai (IH által meghatározott és saját
kritériumok)

Érd Megyei Jogú Város az 1707/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott
Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási
kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság
felé.
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A területi szereplő (Érd MJV) által választott területi kiválasztási kritériumok:
Sorszám Kritérium megnevezése

II.1.

II.2.

Tartalmi magyarázat

Illeszkedés Érd Megyei Jogú

A kiválasztás kritériuma Érd MJV

Város integrált

integrált településfejlesztési

településfejlesztési

stratégiához és az adott témában

stratégiájához és a vonatkozó

megjelenített indikátorokhoz való

indikátoraihoz

hozzájárulás.

Hozzájárulás a pénzügyi
egyensúly fenntartásához

Alkalmazás

IGEN / NEM

A kritérium az önkormányzat
költségvetési egyensúlyának

IGEN / NEM

fenntartását erősíti.
A kritérium bevezetése az adott

II.3.

Hozzájárulás belső területi

földrajti területen belüli bárminemű

kiegyenlítődéshez

egyensúlytalanságot hivatott

IGEN / NEM

kiküszöbölni.
A kritérium a lakosságon belüli
II.4.

Hozzájárulás belső társadalmi

szociális és életminőségre vonatkozó

kiegyenlítődéshez

különbségek kiegyenlítődését

IGEN / NEM

szolgálja.

II.5.

II.6.

II.7.

Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez

Hozzájárulás a
munkahelyteremtéshez

A kritérium alapján a beavatkozások
gazdasági növekedéshez történő

IGEN / NEM

hozzájárulása kerül mérlegelésre.
A kritérium bevezetése a
foglalkoztatottsági helyzet javulását

IGEN / NEM

támogatja.

Hozzájárulás a külső természeti

A kritérium bevezetésével

hatásokkal szembeni ellenálló

szemponttá válik a beavatkozások

képesség erősítéséhez

hozzájárulása az ellenálló képesség

IGEN / NEM
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növekedéséhez.

II.8.

Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd

A kiválasztás kritériuma Érd MJV

MJV Önkormányzatának

Batthyány2020 program

Batthyány2020 program

dokumentumban összefoglalt

dokumentumához

intézkedésekhez való hozzájárulás.

IGEN / NEM

A kritériumok kiválasztásának indoklása:
Sorszám
Kritérium megnevezése

Szöveges magyarázat

(II ….)
Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiája nevesítette a város

II.1.

Illeszkedés Érd Megyei Jogú Város

fejlődéséhez szükséges beavatkozásokat, fejlesztési

integrált településfejlesztési

célokat a jövőre nézve.

stratégiájához és a vonatkozó
indikátoraihoz

illeszkedő ITS cél (ok):
A stratégiai dokumentumban foglalt valamennyi
beavatkozás és projekt cél.
Alaphelyzet: Ennél a kritériumnál nem

II.2

Hozzájárulás a pénzügyi

értelmezhető.

egyensúly fenntartásához

Illeszkedő ITS cél (ok): A stratégiai
dokumentumban foglalt valamennyi cél.
Alaphelyzet: Érd Megyei Jogú Város

II.8

Egyéb, pontosan: Illeszkedés Érd

Önkormányzata a Batthyány2020 program

MJV Önkormányzatának

dokumentumban megfogalmazta céljait.

Batthyány2020 program
dokumentumához

Illeszkedő ITS cél (ok):
A programban megfogalmazott valamennyi cél.
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Érd

MJV

Integrált

Területi

Programja kapcsolódik

az

Országos

Fejlesztési

és

Területfejlesztési Koncepció Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom
elnevezésű célkitűzéséhez, valamint az ITP tervezett intézkedései elősegítik az OFTK Pest
megyére vonatkozó fejlesztési irányainak megvalósulását:
„…Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések
ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának
egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt
figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi ás társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség
javítása…”
A Pest megyei területfejlesztési koncepció 10.4 Kreatív, tudásalapú társadalom,
korszerű

gyakorlati

tudás

biztosítása

az

oktatás

intézményrendszerének

infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra, kulturális értékek megőrzése és
fejlesztése, a térségi és helyi identitás erősítéséről szóló stratégiai céljában
hangsúlyosan szerepel a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése. Egyrészt
kapacitásbeli

hiányosságok

mutatkoznak,

mivel

több

helyen

is,

pontosan

a

népességnövekedés miatt (legyen az természetes szaporodás értékének növekedése, vagy
migráció eredménye) bővíteni, új férőhelyeket, új intézményeket szükséges létrehozni.
Az ITP mellékletében szereplő Batthyány2020 gazdaságfejlesztési program esetén, a Pest
megyei területfejlesztési koncepcióra alapuló Integrált Településfejlesztési Stratégiában
nevesített projektek kerülnek felsorolásra.
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3.

Az ITP célrendszere, célkitűzései

Az Integrált Területi Program (ITP) megalapozásául szolgáltak Érd Megyei Jogú Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (IVS) felülvizsgálatához elkészült, a közgyűlés által
121/2014. (V. 22.) számú határozattal elfogadott Megalapozó vizsgálat, a 214/2014. (IX. 18.)
számú határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepció, valamint a 215/2014. (IX. 18.)
számú határozattal elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia. Mindhárom
dokumentum az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepcióra alapuló Pest Megyei
Területfejlesztési Koncepcióhoz illeszkedve fogalmazódott meg, így megfelelnek a magasabb
területi szintű területfejlesztési dokumentumok átfogó és stratégiai céljainak. A tervezés
során a VEKOP változásait lekövetve és folyamatosan aktualizálva, a program prioritásai és
kapcsolódó intézkedései alapján hozta létre a város az Integrált Településfejlesztési
Stratégiában meghatározott projektjeit.
Az Integrált Területfejlesztési Stratégia, valamint a Településfejlesztési Koncepciója a VEKOP
4.0 állapotának megfelelően lett meghatározva:
„…Jelen tervezési dokumentum elkészítése során a fenti programok közül az Európai
Bizottság számára benyújtott 4.0-ás verziókat vettük alapul. A véglegesített OP-k mentén
körvonalazódó pályázati felhívások további – jelenleg nem ismert – speciális feltétel- és
követelményrendszert állíthatnak fel a Pályázók felé, melyek nagyban befolyásolhatják Érd
MJV fejlesztési kapcsolódásait az OP-k prioritásaihoz. A rendelkezésre álló információk
alapján kizárólag a lehetséges kapcsolódási pontok kerülhetnek meghatározásra, melyek
helytállósága a véglegesített aktuális pályázati felhívások megjelenésével realizálódik
majd…”
Ennek okán a dokumentumokban fellelhető fejlesztési irányok, illetve a projektek listája,
csoportjai úgy kerültek meghatározásra az összes lehetőséget figyelembe véve, hogy azok a
2014-20-as operatív programoktól függetlenül helytállóak, így a későbbi aktualizálások során
minden esetben alapjául szolgálhatnak az indoklások esetében, a megfelelő kapcsolódási
pontokat kialakítva.
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Az ITP projektjei, Érd Megyei Jogú Város Területfejlesztési Koncepciójának átfogó céljához
illeszkedik. A 3. Társadalmi megújulás átfogó céljához, azon belül a 3.1. Humán
intézményrendszer

infrastrukturális

fejlesztése

specifikus

céljához

kapcsolódik

az

intézményrendszer szolgáltatás minőségének javításával.

Az ITP-ben megfogalmazott projektek 100%-ban kapcsolódnak Érd Megyei Jogú Város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, mert az ott megfogalmazott projektötletekkel
és projekt koncepciókkal töltődött fel az ITP. Logikai sorrendben a város településfejlesztési
dokumentumai egymásra épülnek, láncolatot alkotnak.

Az ITS céljaihoz a hálózatos

projektek között szereplő óvodafejlesztésekhez kapcsolódnak az ITP fejlesztési célkitűzései. A
fejlesztések a 3.1 Humán intézményrendszer és infrastruktúra fejlesztés stratégiai célhoz
kapcsolódnak, továbbá „A” típusú hálózatos projektek közé integrálódnak, amelyek
területileg jól lehatárolható módon a város szövetében több helyen is előfordulnak, azonos
jellegű projektelemekkel (óvodafejlesztés).
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 3.1 Humán intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése elnevezésű specifikus céljában az oktatási alapintézmények fejlesztésére
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fókuszál. A célkitűzés „A” típusú hálózatos projektek formájában jelenik meg, amely a város
egész területén megvalósuló – hasonló tartalmú – projekteket tömöríti.

ITP viszonya az Integrált Településfejlesztési Stratégiához és az operatív programokhoz

Az ITP célok integráltságát tekintve az Integrált Területi Programban tervezett fejlesztések
egy intézkedésben valósulnak meg, így önmagukkal való integráltságának vizsgálata
irreleváns.
A Budapest és Pest megyei fejlesztésekkel való kapcsolat Érd Megyei Jogú Város
tekintetében közös kapcsolódási pont egyedül a 6.1 intézkedés esetében található. A főváros
az Érddel elcserélt 5.3 és 6.2 intézkedés következtében a városban futó kerékpárút
fejlesztéseket támogatják majd, továbbá a városrehabilitációs programok folytatását
szolgálják. Cserében Érd a fővárosi óvoda- és bölcsődefejlesztési keretéből elősegíti az
agglomerációs zónában új férőhelyek kialakítását, valamint a meglévő kapacitások
megújítását. (Tekintettel a három éves kortól kötelező óvodai beíratás jogszabályi
előírásainak biztosítására)
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Érd MJV Felmérése a bölcsődés, óvodáskorú gyermekek számáról, óvodai férőhelyek
számáról (2015. áprilisi állapot szerint)
Korosztály Gyermekek
száma

0*
0

242
338

1
2
3
4
5

655
637
679

Bölcsődei
szolgáltatást
igénybe vevő
gyerekek
száma

Bölcsődei
Óvodás
Óvodai
férőhelyek
korú
nevelést
száma
gyermekek igénybe vevő
száma
gyermekek
száma

0
7
84
98

204

637
679
671
727

243
475
525

Óvodai
férőhelyek
száma

1927

6
713
730
*0 éves korosztálynál a bejelentett terhességek számát kell feltüntetni, akik várhatóan 2015.
augusztus 31-ig megszületnek.

Az Érd MJV területén működő bölcsődei és óvodai kapacitásokról, a népesség nyilvántartó
adatai alapján készült felmérés szerint közel 1500 gyermek még nem veszi igénybe a
szolgáltatást. Ezek az adatok, viszont csak az Érdi lakosként bejegyzett gyermekeket képezi
le. Az Érden élő, Érdre be nem jelentett gyermekekről kizárólag becsült adatok állnak
rendelkezésre. Az adatokon felül további alátámasztást nyújtanak, hogy fővárosi
szuburbanizáció következményeit (pl. az infrastrukturálisan lekövethetetlen sebességű
betelepülést) az adott városrész területén funkcióbővítéssel szükséges ellensúlyozni ezért új
férőhelyekre van szükség.
A fejlesztésnek köszönhetően a város elősegíti:


az aktív korú nők munkába állását



a fejlesztések új munkahelyeket generálnak a
későbbi projektek kivitelezésével



az intézmények működtetésével, fenntartásával
egyaránt új munkahelyek jönnek létre

15



a kapacitáshiány egy jelentős részét képes lefedni
a város

Érd a nem közvetlenül gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó projektjeit úgy tervezte, hogy azok
is hozzájárulnak a helyi gazdasági tevékenység tartós bővüléséhez, munkahelyek
teremtésével, új adóbevételeket generáló tevékenységek létrehozásával, új vállalkozások
letelepedését ösztönző települési környezet kialakításával, a munkába járást vagy
munkavállalást elősegítő közszolgáltatások fejlesztésével.
Pest megye esetében hasonlóan nagy szükség mutatkozott óvodai férőhelyek bővítésére,
azonban a meglévő hét éves keret mindhárom területi szereplő esetében erősen korlátozza
a fejlesztési elképzelések, igények szerinti megvalósítását. Az 1.2 intézkedés esetén Pest
megyei keret terhére 300 millió forintos összegben Érd MJV javaslatot tett vállalkozói falu
létrehozása érdekében.
Gondolva a kisvállalkozásokra, egy olyan vállalkozói falu létrehozását tervezi város, amely a
már meglévő, de lakóterületek közé ékelődött vállalkozások bővülési lehetőségeit
jelenthetné (megelőzendő a KKV-k más településre költözését, valamint a lakóterületek
közvetlen közeléből kikerülhetnének a zavaró tevékenységet folytató vállalkozások). Emellett
az újonnan alakuló, vagy betelepülő kisvállalkozások számára biztosítana versenyképes
feltételeket, mentorációt és egyéb szolgáltatásokat.
A gazdasági fejlesztésre kijelölt területen, több ütemben számos műhelycsarnok, szociális
blokkot, irodát tartalmazó épületegyüttes épülhet fel, a betelepülő vállalkozások igényeinek
megfelelően.
A vállalkozói falu létrehozásával Érd Megyei Jogú város:


a meglévő vállalkozások számára versenyképes
környezetet biztosíthat esélyt teremtve a létszámbővítésre, új munkahelyeket
generálva,



az újonnan létrejövő, valamint a betelepülő
vállalkozások új munkahelyeket teremthetnek,



a későbbi projekt kivitelezése és a létesítmény
üzemeltetése további munkahelyek létrehozását vonja maga után.
16

4.

Az ITP forrásallokációja
A

területfejlesztési

politika

alapvetései

között

szereplő

szubszidiaritás

és

decentralizációs elv alapján a VEKOP lehetővé teszi a területi szereplők (Pest Megye,
Budapest és Érd Megyei Jogú Város) számára a saját közigazgatási területükre vonatkozó
tervezés önállóságát. A tervezéshez szükséges keretet a 2014–2020 közötti programozási
időszakban a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezésének egyes
szempontjairól, valamint az operatív program területi és ágazati tervezési jogkörbe utalt
forrásainak megoszlásáról szóló 1707/2014 (XII.3.) Korm. határozatban rögzítették a teljes
VEKOP keret százalékos arányában. Érd Megyei Jogú Város esetében 0,28%-ban
(összegszerűen: 0,8 Mrd Ft) határozták meg a címzett támogatást.
Érd MJV VEKOP forráskerete 2014-20
Forráskeret
(Mrd Ft)

Önkormányzat
1. Pest megye

14,5

2. Budapest Főváros

21,9

3. Érd megyei jogú város

0,8

ÖSSZESEN

37,2
1707/2014 (XII.3.) Korm. határozat alapján

Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja

1. Vállalkozások
versenyképességének javítása

1.2 Vállalkozások növekedési
potenciáljának erősödése Pest
megyében*

2. Az energiahatékonyság, az
intelligens energiahasználat
és a megújuló energiák
felhasználásának támogatása

5.3 fenntartható multimodális
mobilitás elősegítése

3. Települési környezet- és
közszolgáltatás fejlesztés

6.1 Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának
növelése

keretösszeg belső
megoszlása

belső
arány

választott
belső arány

keretösszeg
választott belső
megoszlása

0

0%

0%

0

0,2

25%

0%

0

0,3

37,50%

100%

0,8
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6.2 A leromlott
településrészeken élő hátrányos
helyzetű lakosság
életkörülményeinek javítása,
társadalmi és fizikai
rehabilitációja

0,3

37,50%

0%

0

*Pest megyével történő megegyezés alapján

A rendelkezésre álló keret (800 millió Ft) tervezett belső megoszlását az „Érd MJV VEKOP
intézkedésekre és specifikus célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című táblázat első
oszlopa tartalmazza. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának igényeit felmérve
döntöttünk úgy, hogy átcsoportosításokat kezdeményezünk a VEKOP intézkedések között.
Valamint a korábbi projektgyűjtés eredményét nézve is szükségesség mutatkozik az
átcsoportosításra.
Érd MJV a VEKOP 6.2. intézkedés 300 millió Ft keretösszegét átcsoportosítja a 6.1.
intézkedésre. A város a 6.2 intézkedésre vonatkozó címzett támogatás mértéke miatt
kényszerült átcsoportosításra. Érd MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szerepel
új óvodai férőhelyek kialakítása, valamint önkormányzati tulajdonú épületek energetikai célú
megújítása, amely megalapozza az átcsoportosítást. A forrás átcsoportosítás másik indoka
továbbá, hogy a 6.2-re szánt 300 millió Ft-os keretösszegből egy leromlott településrészen
csak minimális életkörülmény javítással illetve fizikai rehabilitációval tudnánk tervezni.
Többek között emiatt is történt az átcsoportosítás, hogy a források koncentrálásával egy
18

nagyobb volumenű beruházás valósulhasson meg. A fenti okok miatt történt meg az
átcsoportosítás az 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése című intézkedésről is.
Mindkét átcsoportosításra a Fővárossal való megegyezés alapján került sor miszerint Érd
MJV részére 500 millió Ft került átcsoportosításra a 6.1 intézkedésre, míg Érd MJV átadta a
Főváros részére a 5.3 intézkedésen lévő 200 millió Ft-ját és a 6.2 intézkedésen lévő 300 millió
Ft, biztosítva ezáltal a KMR területi szereplők közötti forrásarányt. Az 1.2 Vállalkozások
növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében intézkedéshez kapcsolódóan Érd MJV
és Pest megye egyezsége szerint a megyei forráskeretből 300 millió Ft támogatási összeget
biztosítanak majd Érd számára.
A fentiek értelmében mindegyik VEKOP intézkedés esetében eltérés mutatkozik a tervezett
és a választott forrásallokáció tekintetében („Érd MJV VEKOP intézkedésekre és specifikus
célkitűzésekre vonatkozó forrásallokációja” című táblázat dőlt betűvel és vastagon szedett
része).
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Adott belső felhasználási mód felosztás
6.2 A leromlott
6.1 Kisgyermeket településrészeken élő
1.2 Vállalkozások
5.3 Fenntartható
hátrányos helyzetű
nevelő szülők
növekedési
multimodális
lakosság
munkavállalási
potenciáljának
mobilitás
életkörülményeinek
aktivitásának
erősödése Pest
elősegítése
javítása, társadalmi és
növelése
megyében
fizikai rehabilitációja
1. Érd MJV
Önkorányzat
projektjei

0%

0%

50%

0%

2. Önk. tartalék
keret

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Egyéb helyi
szereplők által
felhasználható
keret

0%

0%

50%

0%

Ellenőrzés

0%

0,00%

100,00%

0,00%

3. Kiemelt
Forráskeret felhasználási
kedvezményezetti
módok
csoport kerete

A VEKOP TKR eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső
forráskereteinek felhasználási módok közötti %-os megoszlása
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1.2 Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

5.3 Fenntartható
multimodális
mobilitás
elősegítése

6.1 Kisgyermeket
nevelő szülők
munkavállalási
aktivitásának
növelése

4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret

0%

0%

50%

6.2 A leromlott
településrészeke
n élő hátrányos
helyzetű
lakosság
életkörülményei
nek javítása,
társadalmi és
fizikai
rehabilitációja
0%

3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete

0%

0%

0%

0%

2. Önk. tartalék keret

0%

0%

0%

0%

1. Érd MJV Önkorányzat projektjei

0%

0%

50%

0%

Érd MJV a forrásfelosztási módokat tekintve a VEKOP 6.1 intézkedés esetében az 50%-át a
keretösszegnek Érd MJV önkormányzat projektjéhez csoportosította, a város számára
felhasználható forráskeret szűkössége miatt, elkerülendő a használhatatlan projektméretet
és a támogatási összeg elaprózását. Továbbá az intézkedés által megvalósításra kerülő
fejlesztések az önkormányzat egyik kötelező feladatához járulnak hozzá, emiatt indokolt,
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hogy minimum a források felének Érd MJV legyen a projekt megvalósítója. A forráskeret
másik felét összegszerűen 400 millió Ft allokálásra kerül a minden helyi szereplő által
felhasználható forrás-felhasználási módra.
Választott felhasználási mód felosztás

Forráskeret
felhasználási
módok

6.2 A leromlott
6.1
településrészeken élő
Kisgyermeket
hátrányos helyzetű
nevelő szülők
lakosság
Ellenőrzés
munkavállalási
életkörülményeinek
aktivitásának
javítása, társadalmi és
növelése
fizikai rehabilitációja

1.2 Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

5.3
Fenntartható
multimodális
mobilitás
elősegítése

1. Érd MJV
Önkorányzat
projektjei

0

0,00

0,40

0,00

0,40

2. Önk. tartalék
keret

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Kiemelt
kedvezményezetti
csoport kerete

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Egyéb helyi
szereplők által
felhasználható
keret

0

0,00

0,40

0,00

0,40

Ellenőrzés:

0

0,00

0,80

0,00

0,80

A VEKOP eljárásrenddel érintett intézkedései Érd MJV-re eső forrákereteinek
felhasználási módok közötti megoszlása (Mrd Ft)

TeMrd Ft

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1.2 Vállalkozások
növekedési
potenciáljának
erősödése Pest
megyében

5.3 Fenntartható
multimodális
mobilitás
elősegítése

6.1 Kisgyermeket
nevelő szülők
munkavállalási
aktivitásának
növelése

4. Egyéb helyi szereplők által felhasználható keret

0

0,00

0,40

6.2 A leromlott
településrészeke
n élő hátrányos
helyzetű
lakosság
életkörülményei
nek javítása,
társadalmi és
fizikai
rehabilitációja
0,00

3. Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete

0

0,00

0,00

0,00

2. Önk. tartalék keret

0

0,00

0,00

0,00

1. Érd MJV Önkorányzat projektjei

0

0,00

0,40

0,00
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Az ITP forrásallokációja című fejezetben bemutatásra került a VEKOP források felhasználási
módja és azok allokációja. Tekintettel arra, hogy a választott forrásallokáció alapján a 6.1
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése intézkedésen szerepel a
teljes forráskeret (800 millió Ft), kiemelt figyelmet fordítunk az intézkedéshez tartozó
Teljesítménykeretben foglalt, forrásarányos indikátorvállalásra (az intézkedéshez tartozó
indikátor: „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma”), melyet
az 5. fejezetben részletesen bemutatunk.
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5.

Az ITP indikátorvállalásai

Az ITP indikátorvállalása tekintetében Érd MJV a forráskeretét teljes egészében a 6.1
Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése című prioritási célra
koncentrálta.

A

Versenyképes

Közép-Magyarország

Operatív

Program

keretében

megvalósuló integrált területi programokról szóló 1472/2015. (VII.15.) Kormányhatározat
alapján került felülvizsgálatra és meghatározásra az indikátorvállalás. A keretnek megfelelő
indikátorvállalások tekintetében Érd MJV a meglévő bölcsődei férőhelyek fejlesztésére
vonatkozó indikátorértéket vállalni tudja, azonban új bölcsődei férőhelyek létrehozását a
város nem vállalja, pusztán a Kormányhatározatban foglaltakat teljesíti az ITP dokumentum
átdolgozásával. Az indikátorvállalásokat az alábbi táblázat tartalmazza.

Kimeneti indikátor
VEKOP
Prioritás/Intézkedés

Neve

6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma
1. Bölcsődék és
családi napközik,
valamint óvodák
infrastrukturális
fejlesztései

Mértékegysége

Érd MJV
Érd MJV
A területi
választott
intézkedése
Érd MJV
szereplő
intézkedéskénti
kre eső
indikátoráltal vállalt
forráskeretei
választott
vállalása
célérték alapján
forráskerete
ITP (2018)
számított

db

102

101,3

102

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

0

202,5

203

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

200

121,5

200

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek
elhelyezését biztosító férőhelyek száma

db

120

30,4

120

0,80

0,8

Az óvodai fejlesztésekhez kapcsolódó két indikátor tekintetében többletvállalást tudtunk
tenni, a 3. fejezetben tett indoklás alapján.
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6.

Az ITP ütemezése

Az ütemezés esetében a 2015 júniusára ígért pályázati kiírásokkal számoltunk és ennek
megfelelően prognosztizáltuk a kötelezettségvállalás időpontját, melyet jelen ütemezés
szerint 2016. I. és II. negyedévére becsültük. Természetesen a pályázati kiírások
megjelenésének időpontjában történő változása esetén és a területi kiválasztási eljárásrend
ismeretlenségéből adódhat csúszás, illetve eltérés ezen ütemezéstől.
2015

Prioritás
6. Települési
környezet- és
közszolgáltatásfejlesztés

Intézkedések
6.1
Kisgyermeket
nevelő szülők
munkavállalási
aktivitásának
növelése

2016

2017

intézkedésre
eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1 fé 2.fé

0,80

0,2 0,6

0,80
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7.

Mellékletek:

Érd Megyei Jogú Város Batthyány2020 elnevezésű gazdasági programjához tartozóan
elkészült egy projektlista, amely elképzeléseket a város kiemelten fontosnak tart
megvalósítani a közeljövőben. Az Integrált Területi Program hét évre szóló 800 millió forintos
kerete marginális projektek megvalósítását képes csak előmozdítani.
Sorszám Projekt neve

Projekt rövid leírása

1.

Bem téri óvoda régi
szárnyának felújítása

Az óvoda bővítése megtörtént, a régi
épületszárny felújítása szükséges

2.

Teleki Sámuel
Általános Iskola
felújítása

Teleki Sámuel Általános iskola bővítése, étkező
kialakításával, valamint belső felújítás

3.

Érdligeti Általános
Iskola felújítása

Hunyadi általános Iskola felújítása. Az általános
iskola korszerűsítése, épület felújítása,
eszközállomány korszerűsítése, iskola udvar
rehabilitációja, akadálymentesítés.

4.

Batthyány Általános
Iskola
rekonstrukciója,
bővítése - Oktatási
Centrum létrehozása

Az egyik legrégebbi, erősen leromlott
infrastruktúrával rendelkező iskola
rekonstrukciója, középiskolai férőhelyek
létesítése. Sport, egészségügyi, ill. szociális
képzés

5.

Móra Ferenc
Általános iskola
rekonstrukciója

Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi
fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
nevelését, oktatását biztosító, erősen leromlott
infrastruktúrával rendelkező iskola
rekonstrukciója
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6.

Klik megyeközpont

Megyeközponti feladatok ellátására alkalmas
épület kialakítása. Pest megye az egyetlen
megye, ahol nincs megyeszékhely, területén 18
járás és 18 tankerület került kialakításra. A
tankerületek közül 17 járási tankerület és 1
megyei tankerület – mely Cegléden található –
működik. A lakosságszám, a népsűrűség, a
megyei tankerülettől való távolság indokolja,
hogy Pest megyében két településen
tevékenykedjék megyei Tankerület: Cegléden és
az egyetlen megyei jogú városban, Érden. A
feladatok gyorsabb és hatékonyabb végzése
érdekében mindenképpen indokolt.

7.

Szivárvány Óvoda
Napsugár
Tagóvodájának
felújítása

Az óvoda korszerűsítése, épület felújítása,
eszközállomány korszerűsítése, udvarának
rehabilitációja.

8.

Felső Parkvárosban
köznevelésiegészségügyi és
sport centrum
építése

A városrészben sok fiatal családos telepedett le
a város zajától távolabb eső területen. Az
infrastruktúra részben kiépítetésre került, de a
szolgáltatások hiányosak. Szükséges ezen a
területen egy Komlexum kialakítása, mely az
alábbi szolgáltatásokat tartalmaz: Egészségház
építése, melyben 2 felnőtt, és 2 gyermek
háziorvosi rendelő a védőnői szolgálattal együtt
kerülne elhelyezésre. A komplex egészeségügyi
alapellátás elérése egy gyógyszertár
áthelyezésével valósulhatna meg. A gyermekek
óvodai ellátása érdekében új óvodaépület
kialakítása, valamint a szabadidő hasznos
eltöltése érdekében egy sportlétesítmény

9.

Szivárvány Óvoda
Kisfenyves
Tagóvodájának
felújítása

Az eredetileg bölcsődének épült ingatlan
felújítása szükséges

10.

Kincses Óvoda Tállya
Tagóvoda
rekonstrukciója

Eredetileg családi háznak épült ingatlanban
működő 3 csoportos óvoda rekonstrukciója,
bővítése

11.

Kincses Óvoda Fácán
Tagóvoda
rekonstrukciója

A FORFA épület rekonstrukciója, valamint …
csoportszobával történő bővítése
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12.

Kincses Óvoda
Ófalusi Tagóvoda,
Tündérkert Tagóvoda
rekonstrukciója

Új 4 csoportos óvoda építésével a meglévő két
tagóvoda kiváltása, tekintettel az erősen
leromlott infrastruktúrára. A jelenlegi óvoda
épületek eredeltileg más funkciójú épületek
voltak ( községháza, családi ház)

13.

Riminyáki úti óvoda
felújítása

14.

Szociális intézményi
szolgáltatások
szervezeti
integrációja

Érd Városközpontjához közel az egyes szociális
szolgáltatások ( idősellátás, hajléktalan ellátás,
fogyatékos ellátás) egy szervezetben történő
működtetésének biztosítása. A bentlakásos
intézményi szolgáltatások különböző ellátási
formáinak egymásra épülése, szervezeti és
szakmai összekapcsolása és a részterületek
együttműködésének megvalósulása azon
kötelező feladatok kibővítésével, mely a
városban még nem biztosított

15.

Faragó utcai
önkormányzati
tulajdonú terület
fejlesztése

Önkormányzati tulajdonú területen jelenleg
működő napközis tábor felújítása, új funkcióval
való bővítése. (rekreációs fejlesztések, szállás
funkciók, edzőtábborok kialakítására alkalmas
épületek kiépítése

16.

Egészségmegőrzési
projekt

Szűrőprogramok

17.

Romics Szakrendelő
fejlesztése

megújuló energiával történő fejlesztére
elkészültek a tervek, a szakrendelő bővítése
megtörtént, azonban a régi épületek felújítása
halaszthatatlanná vált. A régi épületrész
működtetése költséges, az egyes rendelők
elavultak. Szükséges az épület megújuló
energiával történő korszerűsítése, az egyes
rendelők, kiszolgáló helyiségek felújítása.

18.

Bölömbika utcai
orvosi rendelő
felújítása

19.

Helyi és helyközi
közösségi közlekedés
fejlesztése
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20.

Útépítések a
közösségi
közlekedéshez
kapcsolódóan

21.

Vízelvezetési
rendszer fejlesztése
II. ütem

22.

Záportározó és
rekreációs központ a
Papi földeknél

23.

Záportározó a
Kalotaszegi utcaKolozsvári utca
végén

24.

Záportározó a
vízműtelep mellett

25.

Érd-DiósdNagytétény
vízrendezési projekt

26.

Feltörő forrásvizek
kezelése

27.

Fásítási program

28.

Hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése
II. ütem

29.

Az ivóvízellátás
biztonságának
növelése az Ercsi
vízbázis
bekapcsolásával

30.

Nagyforgalmú közúti
csomópontok
rekonstrukciója a
biztonságos
közlekedés
érdekében,
útépítések

Sulák, Diósd árok
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31.

Zámori út- Vadlúd
utca csomópont
átépítése

32.

Kerékpárút-hálózat
fejlesztése

33.

Vállalkozói Falu kisvállalkozás
támogató
infrastruktúra

34.

Gyakornoki program
érdi fiataloknak

35.

"Gyere haza és
vállalkozz itthon"

36.

Benta Gazdasági
Övezet - 100
hektáros gazdasági
terület kialakítása

37.

Érd Ófalu – Duna
menti gyógy-, sportilletve kulturális
turisztikai beruházás

38.

Közfoglalkoztatási
program
eszközrendszerének
fejlesztése, szociális
szövetkezetek
támogatása

39.

Bíróság, ügyészség az
érdi járás 100.000
lakójának

40.

Innovációs Központ
Érden

41.

Tornacsarnok a
Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban

42.

Szent István híd és
kapcsolódó úthálózat
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43.

M7-es autópálya
csomópont átépítése

44.

Városi Könyvtár,
Művelődési Központ

45.

Járási Hivatal és
közigazgatási
központ épületének
kialakítása

46.

Energiatakarékossági
program a lakossági
tulajdonban levő
épületek esetén

47.

Temetőfejlesztés

48.

Bagoly utcai felüljáró

49.

Szabadidőközpont és
szállásfejlesztés a
Velencei úton

50.

Tolmács u.
összekötése a
Velencei úttal
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