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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés jegyében a testület a 2013. 

márciusi ülésén tárgyalta utoljára a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójáról 

(továbbiakban: NMTFK) szóló előterjesztést. Az azóta eltelt időszakról, a nemzeti tervezés 

aktualitásairól, a megyei tervezési munka folyamatáról, a megtett intézkedésekről ezúton adok 

számot. 

I. 

A közgyűlés a 81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltak alapján 

kinyilvánította, hogy a koncepció addig elkészült helyzetfeltáró munkaanyaga a további 

tervezés alapjául szolgálhat. A társadalmasítási feladat eredményes és hatékony ellátása 

érdekében előkészítésre került a partnerségi terv, melyet a közgyűlés – a fent hivatkozott 

novemberi határozat – 3. pontja alapján jóváhagyott. A partnerség megteremtése érdekében a 

hivatalos szerveken túl – a szaktárcák, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA), a közgyűlés 

Területfejlesztési Bizottsága – települési önkormányzatok, a civil szervezetek, a térség 

területfejlesztési szereplői, a vállalkozások, a gazdasági, társadalmi élet meghatározó 

képviselői részére a munkaanyag megküldésre, továbbá a megyei önkormányzat honlapján 

megjelenítésre került. A beérkezett vélemények, észrevételek – szakmai értékelést követően – 

az anyagba „bedolgozásra” kerültek. A minőségbiztosítás során megfogalmazott javaslatok 

átvezetése, a helyzetelemző munkaanyag utómunkálatai március hónap közepén befejeződtek.  

A közgyűlés a 12/2013. (III. 21.) Kgy. határozata 2. pontjában kinyilvánította, hogy az 

elkészült javaslattevő fázis anyagát társadalmi vitára, véglegesítésre megfelelőnek tartja, 

ugyanezen határozat 3. pontjában meghatározta a felelősöket a koncepció végleges 

változatának társadalmasítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. Az elkészült 

munkaanyaghoz érkező vélemények, észrevételek megalapozott szakmai áttekintéséről, a 

munkaanyagba történő bedolgozásáról a területfejlesztési szakemberek a megyei főjegyző 

koordinálásával folyamatosan gondoskodtak/nak. 

A szaktárcák részéről 2013. április 5-én érkezett meg a javaslattevő fázis minőségbiztosítása. 

Az ebben megfogalmazásra kerülő észrevételeknek és javaslatoknak megfelelően az anyag 

utómunkálatai megtörténtek. 
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A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2013 áprilisi levelében foglaltaknak megfelelően 

Nógrád Megye Önkormányzata részéről megküldésre került a megyei koncepció aktuális 

állapotát bemutató beszámoló, valamint az a hét programjavaslat, amelyek megvalósulását a 

megye a 2014-2020-as tervidőszak legkiemelkedőbb feladatának tart. 

Ezek az alábbiak: 

- Marasztaló, vállalkozóbarát élettér, 

- Meglévő potenciálokra építő innovációs centrumok és tudásközpont létrehozása, 

megerősítése, 

- Kék gazdaság erősítése a hosszútávon fenntartható fejlődés biztosítása érdekében, 

- Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program, 

- Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott érték növelése, 

- Jövő centrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása, 

megerősítése, 

- Társadalom megújítása, szegénység és kirekesztettség kezelése. 

A programok elsősorban a gazdaságfejlesztést, és a társadalmi problémák kezelését célozzák. 

2013. április hónapjában az NMTFK Helyzetértékelő fázisa az eddigi észrevételek, javaslatok 

figyelembevételével, szükség szerint a dokumentumokba történt átvezetésével, továbbá 

Javaslattevő fázisa a munkaanyag véglegesítésével lezárásra került. A dokumentumokat 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. április 30-án a területfejlesztési koncepció, a 

területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 

illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) területi tervekre 

meghatározott egyeztetési rendje szerint társadalmasításra bocsátotta. Az egyeztetési folyamat 

időtartama a hivatkozott Kormányrendelet 19. §-a alapján 45 nap. 

A NMTFK elérhetősége széles körben biztosítottá vált. A dokumentum minden érdeklődő 

számára letölthető Nógrád Megye Önkormányzata honlapján, a Területfejlesztés menüpont 

alatt. 

A területfejlesztési dokumentum véleményezési felhívása közvetlenül megküldésre került a 

Kormányrendelet 10. melléklete szerinti véleményezésre jogosult szerveknek – Országos 

Területfejlesztési Tanács, miniszterek, országos önkormányzati érdekszövetségek, érintett 

térségi fejlesztési tanácsok, megyei jogú város, szomszédos megyei önkormányzatok – 

továbbá a partnerségi tervben (81/2012. (XI. 22) Kgy. határozat) szereplők körének, valamint 

a tankerületeknek, a járási hivataloknak, a partnerségi tervben nem szereplő, de a 
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Kormányhivatal részét képző szakigazgatási szerveknek, az országgyűlési és a megyei 

képviselőknek. 

II. 

A NMTFK társadalmasítása keretében, 2013. május 9. és május 15. között Nógrád megye hat 

– járásszékhely – városában a megye teljes területére kiterjedő „Tervezzük együtt a jövőt” 

címmel fórumsorozat megszervezésére került sor. 

A fórumsorozat és a társadalmasítási folyamat mind az írott sajtóban, mind a megye területén 

elérhető rádióadó hírblokkjában meghirdetésre került. A sajtómegjelenések az ÁROP 

pályázati kiírásban meghatározott arculati elemek felhasználásával történtek a Nógrád Megyei 

Hírlapban kétszeri, címlapon történő megjelenéssel, a Szuperinfó újságban egyszeri 

megjelenéssel, a Radio Focus hírblokkjában többszöri beolvasással. Előzőeken túl a hivatal 

munkatársai közvetlen megkereséssel, elektronikus levelek útján a fórumsorozatra meghívót 

küldtek az érintett önkormányzatok, a hivatkozott Partnerségi Tervben nevesítettek, Nógrád 

megye országgyűlési és megyei képviselői, illetve a NMTFK készítése során létrehozott 

munkacsoporttagok, továbbá a civil szféra, a gazdasági élet szereplői részére. 

A megye városaiban megrendezett fórumokat változó társadalmi összetételben, mindenhol 

élénk érdeklődés jellemezte. Számos – mind a koncepció, mind a későbbi programozási 

időszak munkáját megalapozó – konstruktív hozzászólás érkezett. 

A fórumokon a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, a területfejlesztési szakemberek 

ismertetői mellett az adott térséghez kötődő, illetve vidékfejlesztési és energetikai témájú 

előadások hangzottak el. A rendezvények egészének mind képi, mind hanganyaga rögzítésre 

került. A több órás felvételből egy 15-20 perces film már elkészült, melyet a tervezés további 

folyamatában fel kívánunk használni. Az előadások Nógrád Megye Önkormányzata honlapján 

a Területfejlesztés menüpont alatt elérhetőek. 

 

III. 

A társadalmi egyeztetés rendezvénysorozatának helyszíneivel azonos hat területi fókusszal 

2013. május 21-e és június 4-e között további szakmai egyeztető fórumokat szervezünk. 

Május második felében a városok és azok szűkebb környezetének szakembereivel, a hivatalok 

munkatársaival, valamint a területfejlesztési szakemberek részvételével már szűkebb körben, 

operatív módón a koncepció területi vonatkozásai és a programozási időszak munkáját 

előkészítő kérdésekben történtek egyeztetések. Reményeink szerint, ezáltal a város és 
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vidékének kapcsolata szorosabbá válik és elkezdenek közösen gondolkodni fejlesztési 

lehetőségeikről. 

Június hónap elején a munkacsoportok tagjainak részvételével hívunk össze egyeztetést, 

melynek elsődleges célja a beérkezett vélemények több szakterület aspektusában vizsgálandó 

közös értékelése lesz. 

A társadalmasítási folyamat során a beérkező javaslatok a már elkészült megyei koncepcióba 

folyamatosan átvezetésre kerülnek.  

A 45 napos kötelező társadalmasítási folyamatot követően, előre láthatóan június második 

felében egy zárókonferenciára kerül sor, amelyen meghívott – minisztériumi – előadókkal 

ismertetésre kerülnek majd az előttünk álló időszak újabb kihívásai, illetve a megyei 

szakemberek tapasztalatai az eddigi tervezés folyamatáról. 

 

IV. 

A 2014-2020-as ciklusra való tervezési és programozási folyamat során egyre aktuálisabbá 

válnak az Operatív Programok (továbbiakban: OP) kérdései. A Kormány a 2014-2020 közötti 

források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozatában 

meghatározta a források területi koordinációinak kereteit. Megyei szinten a területfejlesztési 

programokban megfogalmazásra kerülő fejlesztési igények rendszerszerű és átlátható 

finanszírozhatóságának érdekében szükséges, hogy a megyei tervezés az ágazati szintű 

stratégiákkal és reformokkal összhangban, az országos szinten kialakított programkeretbe 

illeszkedve, egységes formában, összehangoltan valósuljon meg, illeszkedve az uniós 

kohéziós politikai rendszerébe. Az OP-k kialakítása során indokolt figyelembe venni a 

kidolgozás alatt álló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban foglalt elvekhez 

és stratégiai célokhoz való hozzájárulását, továbbá minden OP-ban szükséges érvényesíteni a 

hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának szempontját. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) a Nemzetgazdasági Tervezési 

Hivatal (továbbiakban: NTH) közreműködésével biztosítja a megyék számára a 

felkészüléshez szükséges módszertani útmutatót. Az említett dokumentum megjelenését 

április első hetében kellett volna a megyék számára megküldeni, de ez még jelenleg sem áll 

rendelkezésünkre. 

A Kormány a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon 

átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú-és középtávú fejlesztési 

elképzelésekről, valamint az OP-k nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-

javaslatokról szóló 1195/2013. (IV. 11.) Korm. határozatában felhívta a határmenti 
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programok tervezésében érintett miniszterek figyelmét arra, hogy melyek lesznek azok a 

legfontosabb célok, amelyek jelen tervezési időszakban kiemelt szerepet kapnak. 

Az elmúlt ülésen ismertetésre került a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és 

működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 

12.) Korm. rendelete, amely alapján Nógrád megyében három szabad vállalkozási övezet 

került kijelölésre – a bátonyterenyei, a salgótarjáni és a szécsényi járás települései − így 

ezekbe a térségekbe beruházást tervezők élhetnek majd a kedvezményekkel. Ez Nógrádban 

összesen 51 települést érint, amely a megye lakosságának mintegy 60 %-át foglalja magába. 

Céljaink közé tartozott, hogy ez a vállalkozási övezet a pásztói járás területére is kiterjedjen. 

A napokban megjelenő a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint 

a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló fentiekben ismertetett Korm. rendelet 

módosításáról szóló 147/2013. (V.14.) Korm. rendelet, 1. §-ának kiegészítése alapján, a 

Kormány a terület-és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok szerint 

további hátrányos helyzetű térségeket nyilváníthat szabad vállalkozási zónává. E települések 

listáját a jelzett rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, amely alapján a pásztói járás 

települései is a szabad vállalkozási övezet részévé váltak. 

V. 

A Kormány a 2014-2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 

1115/2013. (III. 8.) Korm. határozata alapján felhívja a nemzetgazdasági és a vidékfejlesztési 

minisztert, hogy készítsék elő a Kormány és a megyei önkormányzatok között kötendő 

stratégiai megállapodást a 2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programjának a 

megyei területfejlesztési programokat érvényesítő végrehajtásáról. Ennek előrelátható 

határideje 2013. szeptember 30. 

A Partnerségi Megállapodás, az operatív programok, valamint a Stratégiai Környezeti 

Vizsgálati Jelentés társadalmi egyeztetésének módjáról, prioritásairól és menetrendjéről szóló 

1113/2013. (III.8.) Korm. határozata értelmében 2013 szeptemberében kerülne sor a 

Partnerségi Megállapodás és az OP-k tervezeteinek bemutatására fórumok keretében, majd a 

folyamatban résztvevő partnerek – köztük a megyei önkormányzatok is – tájékoztatása 

elektronikus levélben a partnerségi folyamat eredményeiről. 

A 45 napos társadalmasítás során beérkezett és feldolgozott vélemények megyei koncepcióba 

történő „beillesztését” követően a megyei önkormányzat a területfejlesztési koncepcióról és 

programról szóló rendeletét a koncepció és a program tekintetében is a területfejlesztés 

stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadhatja el. 
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Az állásfoglalás kiadására egy hónapon belül kerül sor. A vélemények értékelésével, 

átvezetésével véglegesített NMTFK közgyűlés általi jóváhagyása – az Országos 

Területfejlesztési Koncepció elfogadását követően – 2013. kora őszén lehetséges. Ugyancsak 

2013. év második felére – a fejlesztési időszakra (2014-2020) vonatkozó pontos uniós és 

hazai szabályozás ismerete alapján – datálható a programozási szakasz előkészítése. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

Salgótarján, 2013. május 22. 

 
 
 

Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak társadalmasításáról 
szóló tájékoztató elfogadására 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója készítéséről, annak társadalmasításáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2. A testület kinyilvánítja, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója elkészült 

munkaanyagát a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 

területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, 

egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) 

Korm. rendelet alapján 45 napos társadalmi vitára megfelelőnek tartja. A közgyűlés 

utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a – szakmailag megalapozott és a megye érdekeit (is) 

szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről folyamatosan 

gondoskodjanak.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a területfejlesztési 

koncepció végleges, közgyűlés által rendelettel elfogadandó változatának elkészítése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 

 

 

 
Salgótarján, 2013. június 6. 
 
 
 
 
 
   Becsó Zsolt       dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat         Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 


