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Megtárgyalja: Területfejlesztési
és Nemzetiségi Bizottság

Előter'esztés

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2022. február 11-én tartandó ülésére

Társv: a döntés-előkészítő bizottságba (DEB) történő tag, póttag jelölése

Tisztelt Közgyűlés!

2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 .(V. 18.) Korm. rendelet határozza meg többek között
a TOP-Plusz felhívásokra benyújtott támogatási kérelmek kiválasztási eljárását.

Az irányító hatóság a felhívásokban az alábbi kiválasztási eljárásrendeket határozhatja meg:
a) egyszerűsített,
b) standard,
c) kiemelt, vagy
d) területi.

Teriileti kiválasztási eljárásrendet kell meghatározni a megye ITP-je keretében támogatandó
prqjektek támogatási kérelmeiröl a területi programok esetén, ahol a felhívás a területi
kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.

Az irányító hatóság a támogatási kérelemről születö döntés megalapozására döntés-elökészítő
bizottságot hív össze. A döntés-előkészítő bizottság az irányító hatóság és a területi szereplő
által delegált egy-egy tagból áll. A döntés-előkészítö bizottságba tagot jelölhet a területi
kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a területi szereplő.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekröl a döntés-előkészítö bizottság döntési javaslata
alapján dönt.
Csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi szereplő képviselője is
támogatásra j avasol.

A fentiek fígyelembevételével a területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal
esetén a döntés elökészítő bizottságban a területi szereplő képviseletére a megyei közgyűlés
elnökét, póttagnak Méri Attilát, a Közbeszerzési Bizottság elnökétjavaslom.
Abban az esetben, amikor a megyei önkormányzat saját projektjére nyújt be támogatási
kérelmet, a közgyűlés elnöke, mint az adott pályázat támogatási kérelmének benyújtója, az
összeférhetetlenségi szabályokra tekintettel nem vehet részt a döntés elökészítő bizottság
munkájában. Ebben az esetben a döntés előkészítő bizottságban a területi szereplő képviseletére
a megyeijegyzöt, Dr. Malomsoki Istvánt, póttagnak Dr. Knipper Emil aljegyzőtjavaslom.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.



Határozati "avaslat

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése
1.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a támogatási

kérelmeket elbíráló Döntés Előkészítő Bizottságba (DEB) a Győr-Moson-Sopron
Megyei Onkormányzat képviseletére Németh Zoltánt, a közgyűlés elnökét,
póttagnak Méri Attilát, a közgyűlés tagját, a Közbeszerzési Bizottság elnökét
delegálja;

2.) a megyei önkormányzat saját projektjeire benyújtott támogatási kérelmeket
elbíráló Döntés Előkészítő Bizottságba (DEB) a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat képviseletére Dr. Malomsoki István jegyzőt, póttagnak
dr. Knipper Emil aljegyzőt delegálja.

Határidő: 2022. február 11.
Felelős: Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke

Györ, 2022. január21.

Németh Zoltán
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