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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat Pest Megye önálló régióvá válásának támogatására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése arra kérte fel a Pest megyei települési 

önkormányzatokat, hogy Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásának támogatását 

képviselő-testületi határozattal fejezzék ki. 

Pest Megye önálló NUTS 2-es régióvá válása azért fontos, mert az EU átlagának GDP/fő értéke 

szerint kerül megállapításra az egyes régiók fejlettségbeli besorolása, amely alapján kerül 

megállapításra többek között:  

 az EU kohéziós és vidékfejlesztési támogatásainak mértéke, 

 a támogatható tevékenységek köre és a társfinanszírozás aránya,  

 a támogatásokhoz kapcsolódó forráskoncentrációs megkötések, 

 a vállalkozásoknak beruházásokra nyújtható támogatások mértéke (maximális támogatási intenzitás).  

Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti hozzájárulás 

mértékét (társfinanszírozási arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. Ez alapján 

a jelenlegi EU-s költségvetési időszakban az alábbi régiókategóriák kerültek meghatározásra: 

 Kevésbé fejlett régiók (GDP < az EU-27 átlagának 75%-a) 

 Átmeneti régiók (GDP az EU-27 átlagának 75%–90%-a között)  

 Fejlettebb régiók (GDP > az EU-27 átlagának 90%-a). 

A speciális helyzetet az okozza, hogy az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt 

– a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar régiótól – 2014-2020 között 

nem jogosult olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a 

közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. 

 

A régióban elérhető források csökkenése elsősorban Pest megyét érinti hátrányosan, mivel Pest 

megye Budapest nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne 

támogatható.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése 

érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását, s egyben felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozat Pest Megye Önkormányzata részére történő továbbítása 

érdekében tegye meg a szükséges intézkedést.    

 

Határidő: a döntést követő első munkanap 

Felelős: Rogán László polgármester 

 

Budakalász, 2015. november 17. 

      Rogán László polgármester 


