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Tisztelt Közgyűlés! 

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

júniusi ülésén tárgyalta utoljára a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójáról 

(továbbiakban: NMTFK) szóló előterjesztést és a 73/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat 2. 

pontjában kinyilvánította, hogy a koncepció elkészült munkaanyagát társadalmi vitára 

megfelelőnek tartja. Az azóta eltelt időszakról, a megyei tervezési munka folyamatáról, a 

megtett intézkedésekről ezúton adok számot. 

I.  

A dokumentum társadalmasítása 2013. április 30-tól 45 napos határidővel 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) 19. §-a 

alapján a területi tervek meghatározott egyeztetési rendje szerint zajlott. 

Az NMTFK elérhetősége széles körben biztosítottá vált, egyrészről a Nógrád Megyei 

Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapján történő megjelenítéssel, másrészről 

a 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 –, a partnerségi tervben 

(81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat), szereplőknek, valamint a Kormányhivatal részét képező 

szakigazgatási szerveknek, az országgyűlési és a megyei képviselőknek, a tankerületeknek, a 

járási hivataloknak.  

II. 

A 45 napos – 2013. június 14-én záródó – társadalmasítási folyamatot követően, 2013. június 

26-án zárókonferencia megrendezésére került sor. A rendezvény egyúttal már a programozás 

időszakának előkészítését is szolgálta. A felkért minisztériumi előadók a jövőt érintő 

fontosabb változásokról számoltak be a gazdaság, a vidékfejlesztési, illetve a humán szféra 

területéről.  

A lezajlott társadalmasítási folyamat során mintegy 32 véleményező 255 észrevétele, javaslata 

érkezett meg a dokumentumhoz, ezen vélemények feldolgozása, értékelése és hasznosítása a 

megalapozott szakmai áttekintést követően – a megyei főjegyző koordinálásával – a 

munkaanyagba átvezetésre kerültek a területfejlesztési szakemberek és a Hivatal munkatársai 

által. 
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Összességében elmondható, hogy a beérkező minisztériumi vélemények pozitívan értékelték a 

Koncepciót és alkalmasnak találták a tervezés további szakaszához. 

A megyei vélemények között több olyan is szerepelt, mely konkrét javaslatot, „kívánságot” 

fogalmazott meg a jövőre vonatkozóan, ezek – megfelelő indoklással – az anyagba nem 

kerültek beépítésre tekintettel arra, hogy jelen dokumentum a programozásnak nem része. 

Az elfogadott javaslatok átvezetését követően rögzíthető, hogy az NMTFK fő üzenete 

megyénk – társadalmi, valamint gazdasági – leszakadásának megállítása, a felzárkóztatás 

biztosítása, továbbá a környezeti és épített értékeinkre támaszkodó, fenntartható 

gazdaságfejlesztés. 

A társadalmasítás során beérkezett javaslatok összegzését és azok tervezői értékelését a 

Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján az elkészült NMTFK Helyzetértékelő és 

Javaslattevő munkaanyagához csatolásra kerültek. Az értékelésben megtalálhatók mindazok 

az észrevételek, melyek elfogadásra kerültek és beépültek a dokumentumokba, illetve azon 

vélemények, amelyekben nem alakult ki egyetértés. Utóbbi esetekben részletes indoklással 

feltüntetésre került a tervezésben résztvevő szakemberek álláspontja. 

III. 

A Kormány az 1046/2013. (II. 5.) Korm. határozatban foglaltak alapján nevesítette a 

területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása projektet 

kiemelt projektként, továbbá meghatározta a támogatási keretösszeget. Eszerint az 

Államreform Operatív Program (továbbiakban: ÁROP) keretében a konvergencia régiókban 

lévő megyei önkormányzatok számára 0,9 Mrd Ft támogatást irányoztak elő. 

Az ÁROP pályázat legfontosabb célja – a megyei önkormányzatok esetében – a tervezési 

dokumentumok elkészítésének támogatása, és az ehhez szükséges megyei tervezői 

kapacitások megerősítése.  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozatában döntött 

a pályázat benyújtásáról. Az elkészült anyag nem került elküldésre, mivel a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség 2013. június 17-ei hatállyal a konstrukciót felfüggesztette. 

A pályázati felhívás anyaga – kisebb tartalmi módosítás után – 2013. augusztus 24-én vált 

ismét elérhetővé a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. Az új kiírásban 1,7 Mrd Ft-ra 

változott a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. 

Az előttünk álló további feladatok végrehajtásában jelentős szerepe van az ÁROP pályázat 

által biztosított forrásnak. 
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A Kormányrendelet 9. §-a szerint a tervezés során területi (környezeti, társadalmi, gazdasági) 

hatásvizsgálat elkészítése szükséges, melynek környezeti részét az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak 

megfelelően kell kidolgozni. 

A fent említett dokumentumot az ÁROP keretében megvalósuló „Területfejlesztési 

tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” 

című, ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat forrásaira alapozva tervezzük elkészíttetni. 

Ennek elősegítése érdekében történik – 2013. szeptember 23-áig – a pályázat benyújtása az 

illetékes szerv felé. 

IV. 

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

1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat 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.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (4) bekezdése 

értelmében a társadalmi véleményekkel és a területi hatásvizsgálat dokumentációjával 

kiegészített NMTFK tekintetében a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 

állásfoglalását is szükséges kikérni. A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 

jóváhagyását és az Országos Területfejlesztési Koncepció elkészültét követően – 2013. késő 

őszén – kerülhet sor az NMTFK elfogadásáról szóló rendelet megalkotására.  

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

Salgótarján, 2013. szeptember 03. 

 

 

 

 Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a dokumentáció 
aktuális állapotáról 

 
 

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

2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon – a 
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat forrásainak 
rendelkezésre állását követően – Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójához 
csatolandó területi hatásvizsgálat elkészíttetéséről.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az ehhez szükséges 
intézkedések meghozatalára, a szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (4) bekezdése alapján – a 
társadalmi véleményekkel és a területi hatásvizsgálat dokumentációjával kiegészített 
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója tekintetében járjon el a területfejlesztés 
stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának kikérése érdekében. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter jóváhagyását 
és az Országos Területfejlesztési Koncepció elkészültét követő – elfogadásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 
 
 
    Becsó Zsolt       dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
 


