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Tisztelt Közgyűlés! 

A közgyűlés 68/2011. (VI. 24.) Kgy. határozata 2. pontjában utasított arra, hogy a főjegyzővel 
vizsgáljuk felül a megyei önkormányzatnál, valamint az intézményeinél előkészítés alatt álló és 
folyamatban lévő pályázatokat, a költségvetés helyzetét figyelembe véve azok esetleges 
visszavonására, leállítására a közgyűlés augusztusi ülésén tegyek javaslatot. 
 
Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programja kiemelten kezelendő 
célként jelölte meg az európai uniós források segítségével megvalósuló fejlesztések előkészítését, 
megvalósítását, különös tekintettel a turisztikai attrakciók fejlesztését szolgáló pályázatokra. A 
költségvetési bevételek tekintetében a hiányzó forrásokat racionális gazdálkodással és pályázati 
források feltárásával, illetve a feladatok szükség szerinti reális rangsorolásával látta a testület 
biztosíthatónak úgy, hogy az önkormányzat a szükséges fejlesztésekről, beruházásokról nem 
mond le. Ennek érdekében a 2008-ban kibocsátott kötvényből rendelkezésre álló keret hatékony 
felhasználását fogalmazta meg célul. 
 
A ciklusprogram a fejlesztési feladatokat ágazatonként rangsorolta, azokat pályázatok 
bevonásával látta megvalósíthatónak. A kötelező feladatok ellátásával kapcsolatban a gazdasági 
programban megfogalmazásra került továbbá, hogy az önkormányzat a kötelező eszközök és 
felszerelések határidőre történő beszerzéséhez a közoktatás területén is felkutatja és kihasználja a 
pályázati lehetőségeket. A közgyűjteményi és közművelődési feladatok között nevesítésre 
kerültek a múzeumegységek fejlesztését szolgáló, egyidejűleg az idegenforgalom növelését 
eredményező, pályázati támogatással megvalósítandó beruházások. Az egészségügyi szakellátás 
fejlesztése több szakterületen – pályázati források igénybevételét feltételezve – szerepel a 
programban. A szociális ellátást és gyermekvédelmet érintő feladatok között a Reménysugár 
Otthon korszerűsítését szolgáló pályázat megvalósítása került kiemelésre. 
 
A közgyűlés döntésének megfelelően a kiemelt fejlesztési feladatok tervei elkészültek, illetve a 
korábban kidolgozott és jóváhagyott műszaki tervek – ahol erre szükség volt – felülvizsgálata 
megtörtént (pl. Hollókő, Vár étterem, Reménysugár Otthon). A pályázati felhívások 
közzétételének függvényében a támogatások elnyerésére vonatkozó igényeket benyújtottuk. A 
költségvetés teherbíró képességének korlátai miatt a közgyűlés már több éve csak azon 
pályázatok benyújtását részesítette előnyben, amelyek minimális sajáterő biztosítását tették 
szükségessé. 
 
Az elmúlt időszakban csökkent az önkormányzati fejlesztésekre elnyerhető pályázati lehetőségek 
száma, hazai forrásokból beruházásokat támogató pályázatok rendkívül korlátozott mértékben 
kerültek kiírásra. A meghirdetett forráslehetőségek egyes kereteknél felülvizsgálatra, zárolásra 
kerültek, ezért több előkészített pályázat nem került benyújtásra vagy a benyújtást követően 
elbírálásra. A benyújtott pályázatok elbírálása lényegesen elhúzódott. A halasztott döntések miatt 
a pályázatban kalkulált költség már alacsonynak minősíthető, a megvalósításra, rendelkezésre 
álló idő lerövidül, de ennél is több problémát jelent, hogy időközben a támogatással 
megvalósítandó fejlesztést, vagy annak egy részét a működőképesség érdekében előzetesen, – 
saját forrásból – meg kell valósítani (pl. Reménysugár Otthon és Harmónia Rehabilitáció Intézet 
és Ápoló Gondozó Otthon fűtéskorszerűsítése).  
 
A pályázati források másik köre közvetve vagy közvetlenül a működést érinti. Ezek általában 
programfinanszírozások, melyeknek költségvetést kímélő hatásuk szinte elenyésző. Azt 
tapasztaljuk, hogy ezek a pályázatból megvalósuló programok és elszámolásuk rendkívül nagy 
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adminisztratív terhet ró a rendszerre. Számos esetben komoly munkajogi kérdést is felvet az adott 
projekt intézményi alkalmazottal történő lebonyolítása. 
 

A teljeskörűség érdekében hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben – akár a 
fejlesztési, akár a működési pályázatok esetében –, a likviditási szempontból való „kezelés” az 
egyik legnehezebb feladat. A pályázati rendszer pénzügyi jellegű kockázati elemeit a 
következőkben látom: 
– Azon támogatásoknál, ahol 100%-ban támogatott a program, általában 15-20% 
utófinanszírozás kerül beépítésre, ami azt jelenti, hogy a programköltség ≈ 1/5-ét 
önkormányzatunknak meg kell előlegezni. 
– A fejlesztési pályázatok előfinanszírozását próbáltuk a kötvényekből rendelkezésre álló 
forrásból „lehívni”, amit az ERSTE Bank nem engedélyezett.  
– A működési és (az előző pontban említett banki hozzáállás miatt) fejlesztési pályázatok a  
folyószámlahitelünket terhelik. Ismert a testület előtt, hogy az intézményi rendszer közvetlen 
fenntartására kell a folyószámla hitelkeretet, mint forrást felhasználnunk, melynek volumene igen 
korlátozott. A számlavezető pénzintézet a jelenlegi önkormányzati szektort kockázatosnak ítélte 
meg, a finanszírozási lehetőségeket „beszűkíti”. 
– Általában a pályázatokkal több éves (5) fenntarthatóságot kell vállalni, mely szintén a 
működést terheli. 
 
A pályázati úton történő forrásszerzés ma már az önkormányzati működés minden területét érinti. 
A hivatal és az önkormányzat intézményei folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati 
lehetőségeket, illetve azok megjelenésekor mérlegelik az igénybevételük feltételeit. Fenntartói 
hozzájárulás esetén gondoskodnak a projekt végrehajtásáról, elszámolásáról, stb.  
 
A pályázati tevékenység és a vállalt kötelezettségek áttekintése érdekében rendszeres 
adatszolgáltatásra kötelezettek az önkormányzat hivatalának egységei és intézményei. Az európai 
uniós és hazai forrásokra benyújtott pályázatok elkülönített nyilvántartásba vételére havonta kerül 
sor, bemutatva a benyújtott, a nyert, a megvalósítás szakaszában lévő és a lezárt projekteket. 
Ezek mellett a költségvetés több olyan pályázati jellegű forrást hasznosít, amelyek nem 
szerepelnek a kimutatásokban (pl. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjai, 
ÖNHIKI, foglalkoztatási költségek csökkentésére irányuló támogatások), melyek államilag 
fedezettek. Annak érdekében, hogy a közgyűlés számára megalapozott döntési javaslat 
készülhessen, további információkat szereztünk be a pályázatok jelenlegi szakmai és pénzügyi 
készültségi fokáról, továbbá arról, hogy azok megvalósítása működési engedély, ágazati előírások 
kielégítését szolgálja-e, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához kapcsolódik-e. Az 
értékelés során figyelembe vettük, hogy egy benyújtott pályázat lemondása milyen szankciókkal, 
illetve a megvalósítás leállítása milyen következményekkel járhat, a finanszírozási szerződés 
szerint van-e lehetőség ütemezésre, a támogatás készültségi fok szerinti részleges 
igénybevételére. A feltételek között felmérésre került a megvalósítást követően előírt fenntartási 
kötelezettség, hiszen a működtetés és a szakmai szolgáltatások több éven át történő biztosítása 
kiadásokkal jár, emellett az ingatlanok célszerű hasznosítását korlátozhatja.  
 
Az intézmények által szolgáltatott tanúsítványok és kiegészítő információk alapján történt – a 
mellékelt táblázatokban összesítetten – az előkészítés alatt álló, támogatást nyert és folyamatban 
lévő hazai és európai uniós pályázatok felülvizsgálata. Az adatok aktualizálása, az információk 
pontosítása során nyilvánvalóvá vált, hogy egyes intézmények saját pályázati tevékenységüket 
illetően pontatlan, áttekinthetetlen és esetenként megtévesztő információkat szolgáltattak, 
jelentős többletmunkát okozva ezzel a hivatal munkatársainak. 
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Az intézményvezetők és a hivatal illetékes főosztályai adatszolgáltatása alapján a 
felülvizsgálatról az alábbi megállapítások tehetők:  
 
Az elbírálásra váró pályázatokból (1. sz. és 2. sz. mellékletek) – az intézményektől kapott 
információk szerint – 2 db támogatásban részesült, de a támogatási szerződés aláírása még nem 
történt meg, kötelezettségvállalásra sem került sor. Mivel a támogató döntés, illetve a szerződés 
aláírása előtti visszalépés nem járhat közvetlen szankcióval, szükséges annak megítélése, hogy a 
pályázat szakmai célkitűzései jogszabályi előírások teljesítését szolgálják-e, a működés egyéb 
alapvető követelményeinek kielégítésére irányulnak-e, elmaradása járhat-e az önkormányzatnak 
jelentős kárral. Nagyarányú támogatás esetén is vizsgálni kell a folyósítás időbeni ütemezését, 
hogy utófinanszírozásként vagy kedvezőbb formában történik-e, és ha igen, az mekkora 
forgóeszköz biztosítását teszi szükségessé. Figyelembe kell venni, hogy a pályázat előkészítése, 
kidolgozása milyen kiadásokkal járt, és ezek a költségek megtérülnek, illetve hasznosulnak-e a 
támogatás elmaradása esetén. 
 
A benyújtott pályázatok között szerepelnek olyan fejlesztések, melyeknek előkészítése, 
kidolgozása megtörtént, de a döntések felfüggesztése miatt, az újabb kiírások megjelenésétől, 
annak feltételeitől függően kerülhet sor az elkészült dokumentációk kiegészítésére, átdolgozására 
és ismételt beadására. Ezek között a legjelentősebb a kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztésére 
Hollókővel közösen a „Próbáljon szerencsét Hollókőn!”, a Múzeumi Szervezet részéről a Retró 
Múzeum és a Bányamúzeum fejlesztését szolgáló projektek, valamint a Szent Lázár Kórház 
fejlesztésére vonatkozó pályázatok. Előzetes információk szerint a turisztikai pályázatok szállítói 
finanszírozása valószínűsíthető egyfordulós döntéshozatallal és a tervezési költségek 
támogatására külön pályázati rendszerrel. Figyelembe véve, hogy a pályázati feltételek ismerete 
nélkül az önkormányzatra háruló kötelezettségek jelenleg nem becsülhetőek, a pályázatok 
előkészítését a korábbi közgyűlési döntéseknek megfelelően folytatni szükséges annak 
érdekében, hogy a megnyíló lehetőségekkel önkormányzatunk élni tudjon. Amennyiben a 
támogatási feltételek megismerhetőek lesznek, az adott pályázat benyújtása előtt – szükség esetén 
– sor kerülhet a korábban hozott döntések felülvizsgálatára. A pályázatok előkészítésének 
folyamatáról, a döntések végrehajtásáról természetesen a közgyűlés rendszeres tájékoztatását a 
továbbiakban is szükségesnek tartom. 
 
Az európai uniós forrás elnyerésére benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatokat áttekintve az 
önerő igénnyel járó pályázatok megvalósítása az önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó 
intézményi szolgáltatások javításának elengedhetetlen feltétele. A Szent Lázár Megyei 
Kórházban a betegellátás színvonalának emelését szolgáló fejlesztéseken és a kiemelt turisztikai 
attrakciók fejlesztését szolgáló hollókői és múzeumi beruházáson kívül három projekt 
továbbvitelének indokoltságát vizsgáltuk. Úgy ítélem meg, hogy a Reménysugár Otthon 
halaszthatatlanná vált korszerűsítésének megkezdése a kötelező feladat ellátásának elemi 
feltételeit teremtheti meg. Az épület fűtési rendszere évek óta kiemelten megoldandó kérdés. A 
pályázat támogatásáról a döntés megszületett, amiről hivatalos értesítést még nem kaptunk. A 
külső forrás hiányában önerőből kellene a feladat egy részét megoldani a vis maior esetek 
elkerülése érdekében, ami vélhetően elérné a pályázati sajáterő mértékét. Ebben az esetben a 
hőtechnikai korszerűsítés elmaradása miatt az üzemeltetési költségek finanszírozásában többlet 
kiadásokkal kell számolni. 
A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium COMENIUS pályázatainak szakmai 
indokoltsága ugyan nem támasztható alá egyértelműen, de a fenntartónak és az intézménynek 
önerő kötelezettséggel nem jár, ezért jelenleg nem javaslom visszavonásukat. A hazai forrásra 



 5 

benyújtott, el nem bírált pályázatok a likviditási probléma kezelésére, az intézményi feladatok 
ellátásának biztosítására, a szolgáltatási kör bővítésére, színesítésére irányulnak, önerő szükséglet 
nélkül.  
Az ismertetett szempontok alapján elbírálás alatt lévő pályázat visszavonására nem teszek 
javaslatot.  
 
A támogatást nyert pályázatok (3. sz. és 4. sz. mellékletek) között a megvalósítás 
készültségében lényeges eltérések vannak. A projektek egy részének az érdemi végrehajtását még 
nem kezdték meg, így az elállás szakmai és pénzügyi feltételei kedvezőbbek, az előrehaladott 
teljesítés esetén a vállalt feladat egy részének elmaradása súlyosabb következményekkel járhat. A 
kiírási feltételek részteljesítése esetén nem teszik lehetővé a projektarányos támogatás 
igénybevételét, tehát az eddig teljesített feladatra eső kiadás – esetlegesen az előleg 
visszafizetését és a felszámított kamatot is beleértve – az önkormányzat költségvetését terhelné. 
Szükség esetén elméletileg lehetséges a megvalósítás előrehaladottabb fázisában is a projekt 
leállítása, de ilyen esetekben a megkötött szerződésekből fakadó kötelezettségek, esetleges 
kártérítési követelések mellett az igénybe vett támogatás visszafizetésével, a feladatellátás 
veszélyeztetésével is számolni kell. A teljesítendő kötelezettségeket figyelembe véve szakmailag 
hátrányosabb a megvalósítás leállítása, mint a program befejezése. 
 
A folyamatban lévő európai uniós pályázatok többsége – az intézményektől kapott tájékoztatás 
szerint – a költségvetés számára kiadással nem jár, továbbvitelük és megvalósításuk ellen 
szakmai érvek nincsenek. Ugyanakkor a tapasztalati adatok azt mutatják, hogy a fizetési kérelem 
előfinanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatra. Az intézményi körből ki kell emelni a 
múzeumi szervezet pályázatait. A táblázatokból jól látható, hogy az intézmény „túlvállalta” 
magát, gondolok itt a pályázatok kivitelezhetősége és az alapító okirat szerinti feladatellátás 
összhangjára. A 3. sz. mellékletben felsorolt programjaik összege meghaladja a 311 millió Ft-ot, 
az 5, 15%-os utolsó részlet pedig a 27-30 millió Ft-ot. Amennyiben minden részelszámolás 
tervszerű, ez előbbi összeg előfinanszírozását akkor is fizetni kell. Ezért javaslom, hogy a még el 
nem kezdett, a TÁMOP 3.2.11/10-1-2010 programból utófinanszírozott „A kedvem nagyobb lett, 
tehetségem pedig meg van hozzá” – Interdiszciplináris és kompetencia – alapú tanórán kívüli 
foglalkozásokra irányuló projekt leállítását fontolja meg a testület. 
 
További három – finanszírozási és likviditási szempontból vizsgálandó – projekt közül kettőnek a 
készültségi foka 90 % feletti (Szent Lázár Megyei Kórház, Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola, Kollégium, Pásztó), így csak a Madách kiállítás 
megvalósításának felfüggesztése lehet kérdéses. Ez a beruházás a közbeszerzési eljárás 
megindításának fázisában van, 2012. őszére kell elkészülnie. A projekt előkészítéséhez 
kapcsolódó eddigi ráfordításaink megtérülésére a pályázat lemondása esetén nem számíthatunk, 
viszont a szlovák és hazai partnerek esetleges kártérítési igényei erkölcsi és anyagi 
következményekkel járhatnak, nem említve, hogy a múzeum megújításának elmaradása a 
működtetést folyamatosan nehezítheti.  
 
A hazai forrásból megvalósuló projektek többsége előfinanszírozott, átmenetileg sem igényel 
saját erőt. A fennmaradó pályázatok egy része az intézmények alapfeladataihoz kapcsolódó, 
jelentős finanszírozási problémát nem okoz, a megye kulturális életében betöltött szerepük és 
rangjuk miatt fenntartásuk indokolt (pl.: Muzsikus Tábor, Palócföld). 
 
A fentiek alapján európai uniós és hazai megkezdett pályázatok azonnali visszavonására nem 
teszek javaslatot, de a folyamatban lévő pályázatok egy részének a kötelező feladatok szerinti 
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indokoltsága megkérdőjelezhető. A továbbiakban az önerőt nem igénylő pályázatokhoz 
szükséges előzetes fenntartási jóváhagyás megadásánál is szigorúbban célszerű számonkérni a 
szakmai és pénzügyi megalapozottságot.  
 
A megvalósított, még el nem számolt (5. sz. melléklet) pályázatoknál a visszalépés vizsgálata 
ésszerűtlen, függetlenül attól, hogy a pályázatok teljes pénzügyi lezárásig még jelentkezhetnek a 
költségvetést terhelő kiadások – elsősorban az utófinanszírozott projektek esetén. 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az önkormányzat pályázati tevékenységének áttekintése, elemzése alapján megállapítható, hogy 
a közfeladatok ellátásában és a fejlesztések megvalósításában az európai uniós és hazai források 
bevonása egyre nagyobb jelentőségű. Meg kell azt is jegyezni, hogy likviditási szempontból 
kezelhetőségük nagy terhet ró a költségvetésünkre, ami már most is közel 100 millió Ft 
(Kerékpárút, Folklór Fesztivál, Arany János Kollégiumi programok támogatásainak 
megelőlegezése). A pályázatok felkutatása, előkészítése, megvalósítása és elszámolása a 
működésünk minden területén általános napi tevékenységgé vált. A szigorú költségvetési 
szemléletű irányítás eredményeként az önkormányzat által benyújtott pályázatok minimális saját 
erőt igényelnek, és a műszaki – pénzügyi ütemezésük kialakítása is a források figyelembe 
vételével történt. A pályázati kiírások napirenden lévő módosítása kapcsán továbbra is kiemelt 
figyelmet kell fordítani a megjelenő támogatási lehetőségek feltárására, az önkormányzat és az 
ellátott feladatok érdekei szerinti igénybevételére, amiről a közgyűlést rendszeresen szükséges 
tájékoztatni. 
Az elemzés során megerősödött az a korábbi igény, hogy a pályázatok áttekinthető adatbázisának 
létrehozása és naprakész vezetése érdekében az önkormányzat és intézményei számára 
informatikai alapon létrehozott nyilvántartást kell működtetni. Ennek érdekében gondoskodni 
kell a megfelelő program kidolgozásáról és a projektgazdák általi rendszeres adatfeltöltésről. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Salgótarján, 2011. augusztus 4. 

 

Becsó Zsolt 
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Határozati javaslat  
Nógrád Megye Önkormányzata és intézményei előkészítés alatt álló és folyamatban lévő 

pályázatainak felülvizsgálatára 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja az önkormányzatnál 

és az intézményeinél előkészítés alatt álló és folyamatban lévő pályázatok felülvizsgálatáról 
szóló jelentést. 

 
 
2. A közgyűlés a pályázati kötelezettségek, és a pénzügyi lehetőségek összhangjának 

fenntartása érdekében utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázatok megfelelő 
adattartalmú, forrás (unió, hazai), státusz (benyújtott, megvalósítása folyamatban, 
megvalósult, elutasított) szerint elkülönített, intézményenként csoportosított 
nyilvántartásának elektronikus feldolgozásáról az alábbi ütemezés szerint:   

a.) az Európai Uniós támogatások felhasználására irányuló pályázatok honlapon megjelenő 
nyilvántartásának kialakítása  
Határidő: 2011. október 15. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
b.) a hazai támogatások felhasználására irányuló pályázatok honlapon megjelenő 

nyilvántartásának kialakítása  
Határidő: 2011. november 15.  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

c.) az a) és b) pontok szerinti nyilvántartások, tesztelése és az adatok feltöltése. 
Határidő: 2011. december 15.  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

3. A testület utasítja az intézményvezetőket, hogy gondoskodjanak az intézmény pályázati 
tevékenységére vonatkozó adatok honlapra történő feltöltéséről, folyamatos aktualizálásáról. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: intézményvezetők  
 

 
4. A testület felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy kísérjék figyelemmel a közgyűlés kiemelt 

turisztikai- és egészségügyi fejlesztési pályázatainak előkészítését, ezekhez kapcsolódóan a 
meghirdetett támogatási lehetőségeket és azokról a testületet rendszeresen tájékoztassák. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

5. A közgyűlés kinyilvánítja, hogy az önkormányzat és intézményei pályázatokat – a 
költségvetés teherbíró képességének figyelembevételével – elsősorban a 2008-ban 
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kibocsátott kötvény felhasználásával fejlesztésekre, továbbá a szakmailag elengedhetetlenül 
szükséges programok megvalósítására nyújthatnak be. A pályázatok összeállításához és 
benyújtásához – saját erőt nem igénylő támogatásra is – a fenntartó előzetes jóváhagyása 
szükséges. 
Határidő: folyamatos 

 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
dr. Barta László, megyei főjegyző 

 intézményvezetők 
 
 
6. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a pályázatok előzetes jóváhagyásának elsődleges 

szempontjaként az önkormányzat likviditási helyzetét, a működési forrás biztosíthatóságát 
tekintse. 
A pályázati források megelőlegezése az intézményhálózat működtetését nem 
veszélyeztetheti. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

7. Tekintettel a Múzeumi Szervezet rendkívül széleskörű és jelentős önkormányzati likviditási 
forrást igénybevevő pályázati tevékenységére, a közgyűlés felkéri az igazgatót, hogy a még 
el nem kezdett TIOP 3.2.11/10-1-2010-0098 számú projekt időbeni ütemezéséről folytasson 
tárgyalást a közreműködő szervezettel. Amennyiben a megvalósítás 2012-re vagy távolabbi 
időre átütemezhető, kezdeményezze a szerződés módosítását. Ha a megvalósítás ütemezése 
nem módosítható, arról azonnal tájékoztassa a közgyűlés elnökét. A közgyűlés felhatalmazza 
elnökét, hogy az utóbbi esetben az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében 
döntsön a pályázat visszavonásáról, erről a közgyűlést utólag tájékoztassa. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 Dr. Szirácsik Éva, igazgató 

 
 

Cered, 2011. augusztus 18.  
 

           
 
  Becsó Zsolt            dr. Barta László 
a Nógrád Megyei Önkormányzat     Nógrád megyei főjegyző 
         Közgyűlésének elnöke 



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU forrás elnyerésére benyújtott/tervezett pályázatairól

 53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 1. számú melléklete 1/1

támogatás öner ő

1
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala 

KEOP-5.3.0/A/09
Reménysugár Otthon épületenergetikai 
felújítása (Nyílászáró csere, homlokzat-, 
tető-, külső hőszig. felújítás, kazáncsere)

Az intézmény épületének és 
fűtési rendszerének 
tarthatatlan állapota indokolja, 
kötelező feladat ellátásához. 
Szállítói + utófinanszírozás.

223 696 167 772 55 924
67/2010. 

(VI.24.) 10.)

2
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala 

ÉMOP  (kiírás alatt)
Kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése. 
Próbáljon szerencsét Hollókőn 
(előkészítés alatt)

Hollókővel közös fejlesztés, 
műemlékek felújítása, palóc 
kultúra központja, benyújtása a 
Gazdasági Program szerint.

előkészítés 
alatt, kb 1,6 

milliárd

max.       
170 000

120/2009 
(XII.17.) 

3 Szent Lázár Megyei Kórház TIOP-2.2.2./C/10/1
Intenzív Neonatológiai osztály műszaki 
fejlesztése

Kötelező feladat ellátásához 
kapcsolódó orvostechnológia 
fejlesztés. Utófinanszírozás, 
az önerő intézményi saját 
forrásból. 

88 889 80 000 8 889 ---

4 Szent Lázár Megyei Kórház TIOP-2.2.5/09/1
Észak-magyarországi régió onkológiai 
ellátórendszerének fejlesztése

Kötelező feladat ellátásához, 
speciális kezelések 
feltételeinek biztosítása. 
Utófinanszírozás az önerő 
intézményi saját forrásból. 

54 213 48 513 5 700 ---

5 Szent Lázár Megyei Kórház ÉMOP-4.1.2/A-11 Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Benyújtásra tervezett, kötelező 
feladat ellátásához központi 
rehabilitációs egység 
létrehozása. Utófinanszírozás. 

336 842 320 000 16 842
26/2011. 
(IV.28.)

6
Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium FÁY

Comenius Lifelong 
Learning Programme

Egész életen át tartó tanulás program Iskolák közötti együttműködés. 5 370 5 370 0 ---

7
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet

ÉMOP  (kiírás alatt)
Kiemelt turisztikai attrakciók fejlesztése 
Retro Múzeum, Bányamúzeum  
(előkészítés alatt)

Kötelező feladat, műemlé-kek 
felújítása, új kiállítások és 
múzeumegységek 
megvalósítása, benyújtása a 
Gazdasági Program szerint.

előkészítés 
alatt, kb 2,2 
milliárd 

max.       
270 000

119/2009. 
(XII.17). 
85/2009. 

(IX.24.) 7.c)

709 010 621 655 87 355

so
rs

zá
m

Összesen (a 2. és 7. sorszámú pályázat nélkül):

Intézmény Támogatási program

Támoga-
tási 

program 
tervezett 
összkölt-
ség eFt

Címe

Fedezet eFt jóváhagyás 
dokumen-

tuma
Tartalma/megjegyzés



KIMUTATÁS 
Nógrád Megye Önkormányzata hazai forrás elnyerésére benyújtott pályázatairól

53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 2. számú melléklete 1/1

támogatás öner ő

1
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala

Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium

"Az öreg kontinens fiatal polgárai" ki tud 
többet szülőföldünkről

Cím szerint 1 500 1 500 0

2

Borbély Lajos 
Szakközépiskola,Szakiskola 
ésKollégium Lorántffy Zsuzsanna 
Kollégium

CIVILCOM Egyesület Számítógépes mérési szoba kialakítása Cím szerint 850 850 0

3
Lipthay Béla Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

Apáczai Közalapítvány 
"Határtalanul!" Együttműködések a 
magyar szakképző iskolák között

Találkozás határon túli magyar 
diákokkal. A támogatás  70%-
ban előfinanszírozott, 2x 360 e 
Ft önerő átmenetileg 
szükséges. 

2 400 2 400 0

4 750 4 750 0

so
rs

zá
m

Fedezet e Ft

Összesen:

Intézmény Címekiíró szervezet Tartalma/megjegyzés

Támoga-
tási 

program 
tervezett 
összkölt-
ség e Ft



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU forrásból támogatást  nyert pályázatairól

 53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 3. számú melléklete 1/5

1
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala 

HUSK/ 
0901/1.3.1/0007

 Madách/közös örökségünk Madách 

Pozsonyi Múzeummal közös 
pályázat keretén belül 
Csesztvén a Madách Kuria 
teljeskörű felújítása, állandó 
kiállításának megvalósítása. 
Az építéshez és a kiállításhoz 
a tervek elkészültek, a 
megvalósításhoz a 
közbeszerzési eljárás 
előkészítése folyamatban 
(eddigi ktsg. 8 millió Ft).

139 539 132 563 6 977
85/2009. 

(IX.24.)9.b)

2
Szent Lázár Megyei Kórház 
Salgótarján

TIOP- 2.2.2-08/2-2009-
0017 

Meglévő sürgősségi osztály átalakítása, 
bővítése és korszerűsítése

Sürgősségi ellátás fejlesztése, 
építés, műszerbeszerzés, 90 
%-os készültség ű. 

548 552 493 687 54 865
54/2008. 
(V.29.)

3
Szent Lázár Megyei Kórház 
Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0059 

"Tudásdepó-Expressz" 

A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési 
szerepének erősítése az 
élethosszi tartó tanulás 
érdekében, 90 %-os 
készültség ű. 

6 052 6 052 0 ---

4
Harmónia Rehabilitációs 
Intézet és Ápoló Gondozó 
otthon

KEOP-5.3.0-A/09
A Kenderváros 23. sz. alatti lakóépület 
épületenergetikai korszerűsítése. 

A működés feltétele 
(gázkazán-, nyílászáró csere, 
födém szigetelés), 
szerződéskötés 
folyamatban . Önerőként 
elkészült a gázkazán cseréje. 
Utófinanszírozás, szállítói 
finanszírozás lehet őségét 
kérték, amivel további kts 
nélkül megoldható.

9 924 7 442 2 482

67/2010. 
(VI.24.); 

137/2010. 
(X.29.)

jóváhagyás 
dokumen-

tuma

Fedezet e Ft
so

rs
zá

m
Támoga-

tási 
program 
tervezett 
összkölt-
ség e Ft

támogatás öner ő

Intézmény Támogatási program CÍme Tartalma/megjegyzés



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU forrásból támogatást  nyert pályázatairól

 53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 3. számú melléklete 2/5

jóváhagyás 
dokumen-

tuma

Fedezet e Ft
so

rs
zá

m
Támoga-

tási 
program 
tervezett 
összkölt-
ség e Ft

támogatás öner ő

Intézmény Támogatási program CÍme Tartalma/megjegyzés

5
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium FÁY

LLP-LdV-TOI-
2010_LT-0081-Pn2 
Leonardo da Vinci 
Program 

Siketek szakképzésének segítése

Esélyegyenlőség biztosítása 
2010-12. években. A 
támogatás  90%-ban 
előfinanszírozott,  az önrész 
önkéntes munkával 
biztosítot t.

16 404 12 303 4 101 ---

6
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium FÁY

2010-1-ES1-LEO05-
21046 Leonardo da 
Vinci Program 

Projekt és gyakorlat alapú oktatás a 
fémiparban

Web2 tanulási felület 
használata 2010-12. években. 
A támogatás 90%-ban 
előfinanszírozott, az önrész 
önkéntes munkával 
biztosított.

8 087 4 622 3 465 ---

7
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium FÁY

COMENIUS 
MULTILATERÁLIS

Vess véget a háborúknak, kreálj egy jobb 
világot

Tanulók és tanárok mobilitása, 
közös munka, anyaggyüjtés és 
prezentáció készítése az adott 
témában. Kezdés 2011. 
szeptember

3 536 3 536 0 ---

8
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

COMENIUS A matematika tanítás új útjai

Tanulók és tanárok 
tanulmányútjai és programok, 
tanítási anyagok, útmutatók 
cseréje 4 másik EU-s 
országgal. Szerződéskötés 
folyamatban.

5 400 5 400 0 ---

9
Váci Mihály Gimnázium 
Bátonyterenye

TÁMOP 3.3.3-
08/1.2009-0007 Hálózati tanulással az integrációért

Integrációs közoktatási  
referencia intézmények 
minőségbiztosítása.

1 000 1 000 0 ---

10
Lipthay B.Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 

LdV-HU-09-IVT-1060-
T2 Leonardó da Vinci 
Program

Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságok-
ban 2011-ben

6 tanuló németországi 
szakmai gyakorlata 2011. 
évben. A támogatás 80%-ban 
előfinanszírozott . 

4 368 4 368 0 ---



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU forrásból támogatást  nyert pályázatairól

 53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 3. számú melléklete 3/5

jóváhagyás 
dokumen-

tuma

Fedezet e Ft
so

rs
zá

m
Támoga-

tási 
program 
tervezett 
összkölt-
ség e Ft

támogatás öner ő

Intézmény Támogatási program CÍme Tartalma/megjegyzés

11
Lipthay B.Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 

LdV-HU-11-IVT-7005 
Leonardó da Vinci

Gyakorlatszerzés a bajor gazdaságok-
ban 2012-ben

6 tanuló németországi 
szakmai gyakorlata 2012. 
évben. A támogatás  80%-ban 
előfinanszírozott, 
szerződéskötés folyamatban.

4 350 4 350 0 ---

12

Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium 
Pásztó

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-
2010-0248 

Pedagógus képzések  "Az emberi 
megismerési vágy - fejlődési törekvés- 
belső igényesség"

3 pedagógus 2 éves tovább 
képzése, 1-1 számítógép 
beszerzése. A támogatás 
40%-ban előfinanszírozott, 
50 %-os készültség ű, önerő 
nem szükséges,

11 798 11 798 0 ---

13

Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium 
Pásztó

10/0242-C/2198 
Comenius 

Találkozunk, tehát vagyok

Iskolai csereprogram. A 
támogatás 80%-ban 
előfinanszírozott, 50 %-os 
készültség ű.

5 440 5 440 0 ---

14
Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Szakközépiskola és 
Szakiskola Balassagyarmat

LdV-HU-10-IVT-1085 
Leonardo da Vinci 
mobilitási program

Nemzetközi szakmai gyakorlat

Nemzetközi képző 
intézményekkel történő 
együttműködés, 
tapasztalatszerzés. A kifizetett 
számlák és fennálló 
követelések alapján  95%-os 
készültség ű, az önerő 
intézményi saját forrás.

14 127 11 391 2 736 ---

15
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0013

Nógrádi kincsestár: a múzeumi, levéltári 
könyvtárak lehetőségterének bővítése 
Nógrád megye társadalmi, gazdasági 
felemelkedése érdekében 

Adatbázis létrehozás, digitális 
katalógus. a kezdetben kapott 
35 %-os előlegből és a 
kifizetési kérelmek alapján 
nem szükséges öner ő, 50 %-
os készültség ű. 

25 968 25 968 0 ---



KIMUTATÁS
Nógrád Megye Önkormányzata EU forrásból támogatást  nyert pályázatairól

 53-66/2011.  ikt. számú előterjesztés 3. számú melléklete 4/5

jóváhagyás 
dokumen-

tuma

Fedezet e Ft
so

rs
zá

m
Támoga-

tási 
program 
tervezett 
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16
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Kubinyi Ferenc 
Múzeum Szécsény

TIOP-1.2.2-09/1-2010.-
0032 

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum 
iskolabaráttá válásának elősegítése

Informatikai eszközök 
beszerzése, a kezdetben 
kapott  előlegből és a kifizetési 
kérelmek alapján nem 
szükséges öner ő, 40 %-os 
készültség ű. 

30 802 30 802 0 ---

17
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztói Múzeum

TIOP 1.2.2-09/1.-2010-
0047 

A pásztói Múzeum tanulmányi raktárának 
és múzeumpedagógiai oktatótermének 
kialakítása 

Építés és eszközbeszer-zése, 
a kezdetben kapott  előlegből 
és a kifizetési kérelmek 
alapján nem szükséges 
önerő, 50 % készültség ű. 

84 061 84 061 0 ---

18
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztói Múzeum

TÁMOP 3.2.11/10-1-
2010-0016 

A pásztói múzeum oktatási 
szolgáltatásainak fejlesztése 

Múzeumi órák, pedegógiai 
szolgáltatás a kezdetben 
kapott  előlegből és a kifizetési 
kérelmek alapján nem 
szükséges öner ő, 60 % 
készültség ű. 

47 660 47 660 0 ---

19
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Palóc Múzeum

TÁMOP 3.2.11/10-1-
2010-0098 

"A kedvem nagyobb lett, tehetségem 
pedig megvan hozzá" -  
Interdiszciplináris és kompetencia-alapú 
tanórán kívüli foglalkozások

Pedagógiai szolgáltatás. A 
megvalósítás szeptember-
ben kezd ődik, az el őleg 
lehívására még nem került 
sor. A tartalékösszeg 
felhasználásától függően 2,7 - 
4 millió Ft átmenetileg a 
költségvetést terheli.

25 756 25 756 0 ---

20
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Palóc Múzeum

TIOP-1.2.2-09/1-2010-
0038 A palóc etnokultúra kincsestára

Lapidárium térszint alatti 
bővítésével oktatóterem 
kialakítása, virtuális pontok-
kal. Az utolsó kifizetési 
kérelem összegének 9,7 
millió Ft megel őlegezése 
szükséges.

97 114 97 114 0 ---
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21
Nógrád Megyei Levéltár 
Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0013  "Tudásdepó-Expressz" 

Online adatbázis létrehozás, 
honlap könyvtári paneljének 
bővítése, bemutatása 53,7%-
os készültség. 

11 899 11 899 0 ---

22
Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár és Közm űvelődési 
Központ Salgótarján

TÁMOP-3.2.4-08/1-
2009-0059

Nógrádi Kincsestár: Olvasás - Tanulás - 
Információ - Tudás a Nógrád Megyei Köz- 
és Szakkönyvtárban

Szakmai programok, 
könyvtárnépszerűsítő 
rendezvények 2011.12.31-ig. 
Pénzügyi teljesítés 37 %.

42 955 42 955 0 ---

1 144 793 1 070 167 74 626(Az EUR-ban megadott támogatások 272 Ft/ EUR árfolyamon számolva)      Összesen:
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1
Nógrád Megyei Pedagógiai 
Intézet

Oktatásért Közalapítvány
A tehetségsegítő szolgáltatások 
Nógrád megyei hálózatának kialakítása

A támogatás átutalása már 
megtörtént.

1 500 1 500 0

2
Borbély Lajos 
Szakközépiskola,Szakiskola 
ésKollégium

NSZFI Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj Cím szerint. 8 587 8 587 0

3
Lipthay Béla Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

OTP Fáy András 
alapítvány

Könyvtárfejlesztés Az iskolai könyvtár bővítése. 180 180 0

4
Lipthay Béla Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium

Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet

Ökoiskola cím elnyerése
A cím elnyerésére irányul, 
külön költséggel nem jár.

0 0 0

5
Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi Szakközépiskola 
és Kollégium

Oktatásért Közalapítvány
Közoktatásban működő 
tehetséggondozó műhelyek 
támogatása

Cím szerint. 700 700 0

6 Madách Imre Kollégium
Nemzeti Fejlsztési és 
Gazdasági Minisztérium

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének 
támogatása célból a vállalkozói és/vagy 
a pénzügyi ismeretek általános és 
középiskolai diákok körében való 
terjesztésének támogatása

Cím szerint. 1 597 1 437 160

7
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Palóc Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap 
NKA 2306/1564 Egy Vármegye a ….-
Mikszáth-dokumentumok és fotók c. 
kiállítás

Mikszáth dokumentumok és 
fotók című kiállítás több 
helyszínen történő 
bemutatása, kiállításhoz 
kapcsolódó kiadványok 
készítése. Az elnyert összeget 
már átutalták

1 000 1 000 0

8
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztó

 Nemzeti Kulturális Alap
NKA 2731/0175 A Pásztói Ciszterci 
kolostor udvarának árkos-szelvényes 
régészeti tervásatására 

A korai monostorhoz tartozó 
épület régészeti kutatása, 
korának pontos meghatáro-
zása. A kertrész rehabilitációs 
tervei generálták. 

2 572 1 800 772

9
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Salgótarján Megyei Jogú 
Város

Salgótarjáni Tavaszi Tárlat Cím szerint 700 700 0
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10
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Képzőművészeti 
Szakmai Kollégium

31. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 
megrendezése és a kapcsolódó 
kiadványok elkészítése

Szerződéskötés folyamatban. 400 400 0

11
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztó

Nemzeti Kulturális Alap
Gaál István emlékszoba és időszaki 
kiállítás és katalógus

Gaál István Kossuth-díjas 
filmrendező életútját, 
munkásságát bemutató 
állandó kiállítás és 
emlékszoba. Átadása 
2011.09.16.

1 900 1 900 0

12
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztó

Nemzeti Kulturális Alap "Egy középkori lovag a Mátrából…"

Kiállítás több helyszínen 
történő bemutatása és a 
kapcsolódó kiadványok 
megjelentetése. Az önerő 
egyéb intézményi forrásból.

1 350 1 200 150

13
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap 
A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 
XXXV. sz. megjelentetése

Cím szerint, szerződéskötés 
folyamatban 

550 550 0

14
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap
Egy város születése. Salgótarján 
Förster Kálmán polgármestersége 
idején

Kiállítás több helyszínen 
történő bemutatása, 
szerződéskötés folyamatban.

700 700 0

15
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Pásztó

Nemzeti Kulturális Alap Animációs filmek grafikái
Magyar animációs filmekhez 
készült grafikák kiállítása. A 
kiállítás megnyitása 09.08.

300 300 0

16
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap

Műzeumok Őszi Fesztiváljához 
kapcsolódó programok megvalósítára a 
"nagy rajzolás" és a "Múzeumi 
őszbúcsúztató" témakörben.

Cím szerint, szerződéskötés 
folyamatban

150 150 0

17
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Kubinyi Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap
Műzeumok Őszi Fesztiválja keretében 
"Fedezd fel a múltat" témakörben "Élet 
a kastélyban a Pulszkyak idején"

Családok számára 
ismeretterjesztő előadás, 
etikett és korrajz, 
múzeumpedegógiai 
foglalkozás.Szerződéskötés 
folyamatban 

100 100 0

18
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Palóc Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap

A múzeumok őszi fesztiváljához 
kapcsolódó múzeumpedegógiai 
programok és rendezvények 
megvalósítása a Palóc Múzeumban

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

100 100
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19
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Kubinyi Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap

Egy művész házaspár a XX. századi 
Magyarországon című vándorkiállítás 
megrendezése a hozzá kapcsolódó 
kiadvány.

Bertha István és Szirmay -
Kolos Margit életútja, időszaki  
vándorkiállítás 3 helyszínen és 
katalógus kiadása. Önerő 
egyéb orrásból,  készültsége 
80 %.

1 700 1 500 200

20
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

Nemzeti Kulturális Alap Plakátok restaurálása
Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

300 300 0

21
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

Nemzeti Kulturális Alap
A Palócföld folyóirat 2011. évi 
megjelentetésének támogatása

Cím szerint 1 500 1 500 0

22
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

Nemzeti Kulturáris Alap Közművelődési szakmai műhely
 Kötelező alapfeladatok körét 
szinesítő szakmai programok 

1 000 1 000 0

23
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

Nemzeti Kulturáris Alap Könyvtárak összefogása a tudásért
Könyvtárak közötti kötelező 
együttműködés fejlesztése. 
Meghívásos pályázat.

1 490 1 490 0

24
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

Nemzeti Kulturáris Alap 
Szakmai oktató- és tanulótér 
kialakítása, eszközfejlesztés, 
korszerűsítés

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

600 540 60

25
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

Mecénás Alapítvány
Marschalkó Zsolt kiadatlan műveinek 
megjelentetése

Cím szerint 500 500 0

26 Nógrád Megyei Levéltár Nemzeti Kulturális Alap
Páraratartalom és hőmérséklet mérő 
műszerek beszerzése

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

165 165 0

27 Nógrád Megyei Levéltár Nemzeti Kulturális Alap
Nemesi kgy-i jgy.könyvek és germanica 
hivatali iktató könyvek regesztáinak 
elkészítése 

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

700 700 0

28 Nógrád Megyei Levéltár Nemzeti Kulturális Alap 
Nógrád vármegye nemesi közgyűlési 
jegyzőkönyvei

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

549 549 0

29 Nógrád Megyei Levéltár Nemzeti Kulturális Alap
N.M.i Levéltárban őrzött 
megrongálódott iratok restaurálása 

Cím szerint. Szerződéskötés 
folyamatban

190 190 0

31 079 29 737 1 342Összesen:
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támogatás öner ő

1
Nógrád Megyei 
Önkormányzata 
Közgy űlésének Hivatala

HUSK 
0801/2..3.1/0020

Hollókőtől Murányig kerékpáron
Kerékpárút hálózat megvaló-
sításának előkészítése (terv, 
tanulmány)

61 634 58 552 3 082 2011.03.31 folyamatban

2
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-
0789

Nógrád Megye Önkomrányzata által 
fenntartott egyes közoktatási 
intézmények informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése 

Címe szerint 80 519 80 519 0 2011.05.24 folyamatban

3
Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgy űlésének Hivatala

TIOP-1.1.1-09/1-2010-
0141

Tanulói laptop program megvalósítása 
Nógrád Megye Önkomrányzatának 
egyes közoktatási intézményeiben

Címe szerint 48 806 48 007 799 2011.07.21 folyamatban

4
Nógrád Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon

TÁMOP 3.1.6-08/2-
2008-0031

Míg élsz, egyre tanulj és soha abba ne 
hagyd

Az intézmény által nyújott 
szolgáltatások fejlesztése a 
sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók 
együttnevelésének 
támogatása érdekében.

15 322 15 322 0 2011.07.14 folyamatban

5
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium 

TÁMOP-3.2.9-B-08/2-
2010-0020 

"a történelem az élet tanítómestere"
 Interjú készítés a demokrá-
ciára és a toleranciára nevelés 
fejlesztése érdekében

10 000 10 000 0 2011.07.31 folyamatban

6
Borbély Lajos 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium FÁY

09/0128-G/1009 
Grundtvig 

Kreativitás az oktatásban
Tanulók és tanárok 
mobilitásának növelése.

3 939 3 939 0 2011.07.31 folyamatban

7
Váci Mihály Gimnázium 
Bátonyterenye

TÁMOP 3.1.5-09/A-2-
2010-0480

Mesterképzés támogatása a Váci Mihály 
Gimnáziumban

Pedagógus foglalkoztatás 4 627 4 627 0 2011.07.31 folyamatban

8
Lipthay B.Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Szécsény

TÁMOP-3.2.9-B-08/2-
2010-0036

XX.századi palóc történelmi emlékek 
Történelmi témájú interjúk 
készítése, azok audióvizuális 
megjelenítése

5 024 5 024 0 2011.07.11 folyamatban

9
Lipthay B.Mez őgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Szécsény

Leonardo da Vinci
 Egész életen át tartó tanulás, mobilitási 
projekt

Tanulók és tanárok 
mobilitásának növelése.

4 478 4 478 0 2011.07.25 folyamatban

10

Mikszáth Kálmán Gimnázium, 
Postaforgalmi 
Szakközépiskola és Kollégium 
Pásztó

TÁMOP-3.2.9/B-08/2-
2009.-0023

"Mondd el fiadnak-a felejtés ellen" 
Emlékmentés és komplex 
kompetencia fejlesztés

5 021 5 021 0 2011.07.31 folyamatban

11
Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet Nógrádi Történeti 
Múzeum

TÁMOP 3.2.8-08/B-
2009-0011

A "múzeum mindenkié"
Múzeumi órák, szakkörök, 
tematikus és szünidei fog-
lalkozások a múzeumban

4 239 4 239 0 2010.12.28 folyamatban
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m
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12
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

HUSK/ 
0801/1.7.1/0061

XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és 
Gasztronómiai Fesztivál

Címe szerint 16 740 15 903 837 2009.11.30 folyamatban

13
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és Közm űvelődési Intézet

TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0014

Nógrádi kincsestár
Olvasás, tanulás, információ, 
tudás a nógrád megyei köz- és 
szakkönyvtárakban

45 030 45 030 0 2011.07.11 folyamatban

14
Nógrád Megyei Levéltár 
Salgótarján

HUSK 2007-2013. "Közös múltunk-történelmi áttekintés"
Szlovák és magyar 
történészek találkozója.

8 133 7 726 407 2010.09.30 folyamatban

313 512 308 387 5 125(Az EUR-ban megadott támogatások 272 Ft/ EUR árfolyamon számolva)      Összesen:


