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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
A testület 2012. június 7-ei ülésén, a megyei önkormányzat nemzeti és a területi szintű 
tervezéssel összefüggő aktuális és jövőbeli feladatairól szóló előterjesztés keretében 
tájékoztatást adtam az előttünk álló területfejlesztési tervezési feladatokról, valamint többek 
között arról, hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 9/B. § b) pontjának értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium (a 
továbbiakban: Minisztérium) Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkársága a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) szakmai közreműködésével 
megkezdte az Országos Fejlesztési Koncepció, valamint az Országos Területfejlesztési 
Koncepció kidolgozását. A 66/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat 2. pontjában a közgyűlés a 
megyei főjegyzővel együtt felhatalmazott arra, hogy a területfejlesztési dokumentumok 
összeállításával összefüggő feladatok előkészítéséről – szükség szerint a Területfejlesztési 
Bizottság bevonásával – gondoskodjunk, azokról a közgyűlés soron következő ülésén 
utólagosan tájékoztatást adjunk. Ennek eleget téve számolok be az elmúlt időszak területi 
tervezéssel összefüggő feladatairól. 
 

I. 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés központi szinten megkezdődött, 
és hasonlóan történik a megyékben is. A tervezés az Országos Fejlesztési Koncepció és az 
Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásával indult el, amely alapján fognak 
elkészülni az uniós előírások szerinti tervdokumentumok (Partnerségi Szerződés és a 
kapcsolódó Operatív Programjai). A megyei koncepciók pedig beépülnek a 2014-2020-as 
hazai koncepcionális elképzelésekbe. 

A NTH műhelyében elkészült az országos koncepció. (Ezen dokumentum a közgyűlés tagjai 
részére megküldésre került.) A területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos 
Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció kidolgozásáról szóló 1254/2012. 
(VII.19.) Korm. határozat alapján kidolgozott anyag az ország minden térségére, ágazatára, 
szférájára mutat jövőképet és célokat. A más tervezési és értékelési folyamatok eredményeit 
összegző helyzetértékelésre épülő koncepció hosszú távú jövőképet és célokat jelöl ki, 
középtávon fontos prioritásokat és fejlesztéspolitikai célkitűzéseket nevez meg, amelyeket 
további szakpolitikai, ágazati, területpolitikai fejlesztési igényekre, irányokra és teendőkre 
bont.  

Kiváló szerkezetű, stílusú, és magas szintű szakmaisággal összeállított anyag készült el, 
amelyről a Minisztérium 2012. szeptember 5. napjáig kért szakmai véleményeket. Az 
anyaggal kapcsolatos észrevételek megküldésre kerültek. Ezek főként arra irányultak, hogy 
reális, a kiinduló állapotot tükröző helyzetértékelés készüljön, erre építve a megye 
felzárkóztatása, az ország gazdasági, társadalmi vérkeringésébe történő becsatolása 
érdekében, a „megyénk sajátságos szempontjainak” hangsúlyozásával kerüljenek 
meghatározásra fejlesztési, illetve specifikus célok.  
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Az országos koncepció külön részét képezi a megyei fejezet, ahol minden megye egy oldalnyi 
terjedelmű anyagban foglalja össze saját pozícionálását és fejlesztési elképzeléseit. Ennek 
előkészített változatáról a Területfejlesztési Bizottság 2012. július 30-ai ülésén tájékoztatást 
kaptak a képviselők, testületi jóváhagyásra jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként 
csatolásra került. 

A megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos 
Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez a NTH készített egy 
útmutatót, valamint a megyei helyzetértékelés elkészítéséhez egy külön útmutatást. Ezen 
dokumentumok tartalmazzák a megyék által készítendő anyagok alapvető követelményeit. A 
Területfejlesztési Bizottság 2012. július 30-ai ülésén a képviselők ezeket az anyagokat is 
megismerték. 

A közgyűlés júniusi ülésén adott tájékoztatás szerint a megyében városonként és 
mikrotérségenként – 16 helyszínen – kerültek megszervezésre a „fejlesztő műhelyek” azzal a 
szándékkal, hogy a meghívottak megismerkedhessenek az új, programalapú tervezés 
rendszerével, valamint program javaslataikat megoszthassák a tervezést végző képviselőkkel. 
A fórumon elhangzottak, valamint a közétett tervezési felhívásra érkező javaslatok 
feldolgozása folyamatban van. A megyei koncepció helyzetfeltárásának előkészítéséhez, a 
tervezési munka összehangolásához felállítottunk egy szakértő csoportot, melynek tagjai egy-
egy terület, ágazat tervezési feladataiért felelősek. A szakemberek részére átadtuk a 
fentiekben már ismertetett szakmai útmutatókat, valamint az elkészült országos koncepció 
munkaanyagát. Rendszeres tárgyalások, egyeztetések folynak a koncepció előkészítéséhez 
létrejött munkacsoport tagjaival. 

Amennyiben a megyei koncepció munkaanyaga elkészül, véleményezés céljából a közgyűlés 

ülésére beterjesztésre kerül. 

 

II. 

A júniusi ülést követően, a területfejlesztési tárgykörben történt egyéb fontosabb témákról az 

alábbiakban kívánok beszámolni: 

A NTH szervezésében 2012. július 17-én a Minisztériumban megyei területfejlesztési 
találkozóra került sor, ahol a megyei főjegyző, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, valamint a Hivatal egyik munkatársa vett részt. Ezen programon a 
minisztériumi tervezési szakemberek műhelybeszélgetést rendeztek a megyei 
önkormányzatok részére, ahol a Nemzetgazdasági-, a Nemzeti Fejlesztési-, valamint a 
Vidékfejlesztési-, továbbá a Belügyminisztérium terület- és vidékfejlesztési szakemberei 
részéről kerültek bemutatásra az előttünk álló időszak uniós térségi integrációs eszközei és a 
hazai lehetőségek, a 2014-2020-as tervezési időszak megyéknek és más célcsoportoknak 
célzott hazai elvárásai, igényei. 

2012. július 23-án a megyei főjegyző a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban az észak-
magyarországi régiónak szervezett megbeszélésen vett részt, a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjével, valamint a másik 
két megyei főjegyzővel. Ezen találkozón a megyei tervezési feladatok aktuális helyzetéről, 
állapotáról, valamint a megyei tervezési elképzelésekről történt egyeztetés.  
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előkészített egy együttműködési keretmegállapodást a 

Minisztérium, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft., valamint a régió három megyei önkormányzata együttműködésével a 

jogszabályból eredő egyes területfejlesztési közfeladatok ellátásának összehangolása 

érdekében. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal előkészítés alatt áll a feladatellátás 

finanszírozásához szükséges támogatási szerződés, amely szerint 11,5 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyújt a területfejlesztési és területrendezési területi feladatok körébe 

tartozó tevékenységek megvalósítására. Ezen szerződések aláírása folyamatban van. 

 

III. 

A Tftv. 14/B. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés a 3/2012. (I. 19.) Kgy. határozat 1. 

pontjában a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjává delegált. A 2012. 

május 29. napján megalakult Fórumról a 2012. júniusi közgyűlés elnöki jelentése keretében 

tájékoztatást adtam. Annak érdekében, hogy a Fórum szabályszerűen betölthesse a 

jogszabályban is rögzített funkcióját, megalkotásra került a Fórum Ügyrendje, amely az 

előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. Ezen Ügyrend jóváhagyásához, valamint 

akadályoztatásom esetén póttag jelöléséhez kérem a testület hozzájárulását.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

Salgótarján, 2012. szeptember 13. 

 

 
Becsó Zsolt 

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb területfejlesztési 

feladatokról  
 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei területfejlesztési koncepció 

előkészítéséről, valamint az egyéb területfejlesztési feladatokról szóló előterjesztést 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 
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2. A közgyűlés – a határozat 1. sz. melléklete szerint – elfogadja az Országos 

Területfejlesztési Koncepció Nógrád megyére vonatkozó megyei fejezetét. A közgyűlés 

utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megyei oldal illetékes 

szervek részére történő megküldéséről.  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

3. A testület a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum póttagjává – az elnök 

akadályoztatása esetére – Barna János Bélát választja. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt 

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének tájékoztatására.  

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés – a határozat 2. sz. melléklete szerint – elfogadja a Nógrád Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum Ügyrendjét. A közgyűlés utasítja elnökét és a 

főjegyzőt, hogy gondoskodjon az Ügyrend aláírásáról, valamint Salgótarján Megyei Jogú 

Város polgármesterének történő megküldéséről. 

Határidő: haladéktalanul 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

 

 

 

 

 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 
 
 
 
 Becsó Zsolt       dr. Barta László 
      a közgyűlés elnöke                megyei főjegyző 



A …/2012. (IX.27.) Kgy. határozat  1. sz. melléklete 
 

Nógrád megye 

POZICIONÁLÁS 

Jellemzően aprófalvas, kevésbé urbanizált, 

hegyvidéki megye. Nyugaton gazdasági, 

foglalkoztatási és rekreációs kapcsolatok fűzik a 

főváros térségéhez, keleti részének társadalma, 

gazdasága elmaradottabb. Természeti 

erőforrásai jelentős táji és ökológiai értékeket, 

valamint erdő- és gyepgazdálkodási lehetőséget hordoznak. A rendszerváltást 

követő bányabezárás és nehézipari visszaesés ellenére az ipar jelenleg is 

meghatározó gazdaságában (különösen tűzelőberendezés-gyártás, fémszerkezet-

gyártás, járműipari beszállítás), de a kis- és középvállalkozások dominanciája miatt 

foglalkoztatottságot gyengén biztosít. Vállalkozás-sűrűsége alacsony. A jövedelmek 

és az életkörülmények nem érik el, míg a munkanélküliség meghaladja a hazai 

átlagot. Népességfogyása az elmúlt tíz évben az országos érték két és félszerese. 

FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 

• A megye rendkívül gyenge népességmegtartó képességének javítása, az 

életkörülmények és életkilátások javításával.  

• Önfenntartó helyi gazdaság bázisán a lakosság elszegényedésének megállítása, 

a társadalmi depresszió csökkentése, munkahelyteremtés 

• A vállalkozások élénkítése, új vállalkozások létrejöttének ösztönzése, különös 

tekintettel az agrártevékenységekre, a helyi termék előállításra és a turizmusra. 

• Városok ipari örökségén magas hozzáadott értékű tevékenységek (tudásalapú és 

high-tech iparágak) és a környezetipar meghonosítása, Balassagyarmat és 

Salgótarján térszervezésének erősítése, országhatáron átívelően is. 

• Munka-intenzív beruházások vonzása a halmozottan hátrányos helyzetű 

Szécsényi, Salgótarjáni és Bátonyterenyei kistérségbe. 

• A fővárosi agglomeráció felé a gazdasági és munkaerőpiaci vérkeringést, valamit 

Észak- és Kelet-Európa, illetve Budapest felé áruszállítást biztosító közúti és 

vasúti kapcsolatok fejlesztése. 

• Hosszabb tartózkodási időt biztosító szolgáltatások, kiemelten az aktív-, a 

kulturális-, a vallási és az ökoturizmusban. 



A …/2012. (IX.27.) Kgy. határozat 2. sz. melléklete 

Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

ÜGYREND 

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/B. §-a alapján megyei 
területfejlesztési konzultációs fórumot hoz létre. 

 

1. § 
Általános rendelkezések 

(1) A fórum hivatalos megnevezése: Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (a 
továbbiakban: NMTKF). 

(2) A NMTKF székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

(3) A NMTKF postacíme: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

(4) A NMTKF működési területe: Nógrád megye. 

(5) A NMTKF jogállása: véleményező, javaslattevő szerv, nem jogi személy. A NMTKF önálló 
költségvetéssel nem rendelkezik, gazdasági tevékenységet nem folytat, működésének 
költségeit a tagokat delegáló szervezetek költségvetése terhére biztosítják. 

(6) A NMTKF tagjai: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, valamint 
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. A tagok akadályoztatása esetére a tagokat 
delegáló közgyűlések a képviselők közül, a Fórumban való teljes körű képviseletre póttagokat 
jelölnek. 

(7) A NMTKF tagság megszűnik: 
a) a közgyűlésben betöltött képviselői mandátum, vagy a polgármesteri tisztség 

megszűnésével, 
b) amennyiben a közgyűlés a tag személyére vonatkozó delegálást visszavonja, 
c) a tagságról való lemondással. 

 

2. § 
A NMTKF feladata, szervezete 

 

(1) A NMTKF előzetes állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben. 

(2) A NMTKF elnöke a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. 

(3) A NMTKF elnökének feladatai: 
a) összeállítja a NMTKF ülésének napirendjét, 
b) összehívja és vezeti a NMTKF üléseit, 
c) elrendeli, illetve elrendelheti zárt ülés megtartását, 



d) képviseli a NMTKF-et, a képviseleti jog gyakorlása során végzett tevékenységéről 
beszámol a NMTKF soron következő ülésén, 

e) gondoskodik az ügyrend betartatásáról, 
f) önálló kiadmányozási joga van az NMTKF ügyeit érintően. 

(4) A NMTKF üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: 
a) Nógrád megye főjegyzőjét és Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjét 
b) a NMTKF elnöke által a napirendhez kapcsolódóan esetenként meghatározott 

személyeket, szakértőket, szervezeteket. 

(5) A NMTKF határozatképes, ha mindkét tag jelen van. 

(6) A NMTKF tagja akadályoztatását kötelesek előzetesen bejelenteni az elnöknek 
elektronikusan, vagy ha az nem lehetséges egyéb módon. 

(7) A NMTKF titkársági feladatait az önkormányzatok hivatalai évente felváltva látják el, első 
alkalommal a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, amely: 

a) előkészíti a NMTKF ügyrendjét, szükség szerint annak módosítását, 
b) részt vesz a NMTKF ülésein és biztosítja az összefoglaló jegyzőkönyv vezetését, 
c) gondoskodik a NMTKF dokumentumainak saját irattárában történő iktatásáról és 

megőrzéséről. 
 

3. § 
A NMTKF m űködése 

 
(1) A NMTKF döntéseit konszenzussal hozza meg, illetve alakítja ki. 

(2) A NMTKF ülései nyilvánosak. A NMTKF tagja – személyi kérdésekben, üzleti titkot érintő 
ügyekben – kezdeményezheti zárt ülés elrendelését, amelyről az elnök dönt. 

(3) A NMTKF üléseire a meghívást – a napirend, az időpont és a helyszín megjelölésével – a 
tagoknak az ülés előtt legalább 5 munkanappal postán, telefaxon vagy e-mail-ben kell 
megküldeni. 

(4) A NMTKF rendkívüli ülést is tarthat. A rendkívüli ülést össze kell hívni, ha a tag az ok és a 
napirendi javaslat megjelölésével, valamint a kapcsolódó dokumentumok megküldésével az 
elnöknél írásban kezdeményezi. Az elnök az ülést az indítvány kézhezvételét követő 3 
munkanapon belüli időpontra köteles összehívni. 

(5) Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével valamint a vonatkozó dokumentumok 
csatolásával – a tag írásban kezdeményezheti. 

(6) A NMTKF napirendjéhez bármely tag kiegészítési javaslatot (új napirendi pont felvétele, 
napirendi pont törlése) tehet. A NMTKF ülésén a meghirdetett napirendtől csak abban esetben 
lehet eltérni, ha valamennyi tag jelen van és a napirend változtatásáról egyhangúlag döntenek. 

 
4. § 

Jegyzőkönyv 
 

A NMTKF összefoglaló jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelenlévők 
nevét, a tanácskozás lényegét, a döntéseket, illetve azok indokolását. A jegyzőkönyvet az 
NMTKF elnöke írja alá, valamint a NMTKF tagja hitelesíti. A jegyzőkönyvet meg kell küldeni a 
tag részére. 



 
 

5. § 
Záró rendelkezések 

 
Jelen Ügyrend azon a napon lép hatályba, amelyen valamennyi tag közgyűlése a jóváhagyás 
tárgyában határozatát meghozta. 

 
 
 
Salgótarján, 2012. szeptember „...”         Salgótarján, 2012. szeptember „...” 
 
 
 
………………………………………    …………………………………….. 

         Becsó Zsolt       Székyné dr. Sztrémi Melinda 
  a Nógrád Megyei Önkormányzat               Salgótarján Megyei Jogú Város 
        Közgyűlésének elnöke            polgármestere 


