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Tisztelt Közgyűlés! 

A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés jegyében a testület a 2013. 
szeptember 26-ai ülésén tárgyalta utoljára a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójáról 
(a továbbiakban: Koncepció) szóló előterjesztést, jelen dokumentumban az azóta eltelt 
időszakról, a megyei tervezési munka folyamatáról, a megtett intézkedésekről adok számot. 

I.  
A megyei önkormányzatok tervezési feladatait a területfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény, a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának 
tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint a 2014-2020 közötti források területi 
koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) számú határozat jelöli ki. E szerint a 
megyék törvényi rendelkezések alapján készítenek területfejlesztési koncepciót és programot, 
valamint közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések megtervezésében. 

A 2014-2020-as tervezés tekintetében – a fenti felhatalmazások alapján – a megyék 
elsődlegesen a Terület- és Településfejlesztési Operatív programban (a továbbiakban: TOP) 
megvalósuló fejlesztésekhez készítenek elő megyei szintű gazdaságfejlesztési 
részprogramokat a TOP tartalmi és forráskeretei között. Ezen túlmenően a megyei 
önkormányzatok a helyi (városi-várostérségi) szintű tervezésben koordinációs szerepet 
töltenek be, összefogják a kistérségi fejlesztési részprogramok elkészítését, valamint 
közreműködnek az ágazati operatív programok kialakításában véleményezés és 
kulcsprojektek kidolgozása révén. 

A TOP-ban a decentralizált források tervezése a megyei és a helyi területfejlesztési program 
keretében valósulnak meg. 

A nemzeti fejlesztési fókuszoknak megfelelően a TOP fejlesztései is elsősorban a 
gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást, valamint az ehhez kapcsolódó és a célkitűzést segítő 
társadalmi- és infrastrukturális fejlesztéseket helyezik előtérbe. Ennek megfelelően a megyei 
területfejlesztési részdokumentumok közül is a nagyobb hangsúly és forráskeret a megyei 
gazdaságfejlesztési részprogramokra helyeződik. A térségi adottságokra szabott megyei 
gazdaságfejlesztési részprogram fontos törekvése a területi és helyi gazdaságfejlesztés. Ezt 
egészítik ki a városi térségek támogatásai (kistérségi fejlesztési részprogramok).  

II. 
A megyei tervezési folyamat az alábbi 7 fő feladatkörből áll: 

1. Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben döntően 
elkészültek) 

2. Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (folyamatban van, a legtöbb megyében 
elfogadás előtt áll) 

3. Megyei területfejlesztési program elkészítése  
4. A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei 

területfejlesztési részdokumentumok elkészítése 
5. Partnerség biztosítása 
6. Területi koordináció ellátása 
7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése 
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A Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – a többi megyéhez 
hasonlóan – a Nemzetgazdasági Minisztérium – Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a 
továbbiakban NGM, NTH) koordinációja mellett már elkészítette a megyei szintű 
helyzetfeltáró dokumentumot (1. feladatkör), valamint 2013 tavaszán a társadalmasítási 
folyamathoz kapcsolódóan az NGM részére is megküldésre került a megyei területfejlesztési 
koncepció (2. feladatkör) tervezeti anyaga. Mindkét tervezési dokumentum 
minőségbiztosításra megtörtént az illetékes szervek részéről. 

A területfejlesztési koncepció kidolgozását követően a megyei szintű tervezési folyamat az 
alábbi munkafázisokkal halad tovább:  

- Megyei területfejlesztési program elkészítése (3. feladatkör) 
A megyei területfejlesztési program elkészítését, 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 (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú melléklete 
tartalmazza.  
E feladat lezárásához a megyei önkormányzatnak 2013. november 30-ig el 
kell készíteni a megyei stratégiai program közbenső munkaváltozatát, 
melynek tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 3. számú melléklet 2.1. 
pontja szabályozza. Az elkészítés végső határideje 2014. február 28. 

 
- A 2014-2020-as időszak tervezését segítő megyei területfejlesztési részdokumentumok 

elkészítése (4. feladatkör további részfeladatokkal): 
TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum, az alábbi két 
részprogrammal (4. a) feladatkör):  

• gazdaságfejlesztési részprogram és  
• kistérségi fejlesztési részprogramok 

Ágazati operatív programokhoz (a továbbiakban: OP) kapcsolódó megyei 
területfejlesztési részdokumentumok (4. b) feladatkör). 
 

III. 
A TOP-hoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentum (4. a feladatkör) kidolgozása 
3 fázisban történik:  

- I. fázis: A 2013 szeptemberében az NTH számára megküldött fejlesztési irányok 
kiegészítése, pontosítása, melynek megküldési határideje 2013. november 15. 

- II. fázis:  a megyék feladata a térségi gazdaságfejlesztés szempontjából kiemelt 
jelentőségű, a TOP tématerületeihez illeszkedő megyei területfejlesztési 
részdokumentum kidolgozása, melynek elkészítési határideje: 2014. március 31. 
Ennek része:  

• megyei gazdaságfejlesztési részprogram (1 db gazdaságfejlesztési 
részprogram dokumentum, ami projektcsomagokból épül fel), valamint  

• a megyében található városokra és térségeikre kiterjedő kistérségi 
fejlesztési részprogramok (kistérségenként 1-1 db kistérségi fejlesztési 
részprogram dokumentum, ami kistérségi projektcsomagokból épül fel) 
kidolgozása.  
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- III. fázis:  a megyék feladata a megyei területfejlesztési részdokumentum I. és II. 
fázisban kijelölt gazdaságfejlesztési és kistérségi fejlesztési projektcsomagjainak 
továbbfejlesztése, azaz részletes tartalmi kidolgozása, projektcsomagonként. 
Szükséges továbbá az előzetes megvalósítási tanulmány elkészítése azon projektek 
esetében, amelyek már jól előkészítettek és megalapozottak. A megyei 
önkormányzat ütemezése alapján ezek a 7 éves uniós támogatási ciklus elején 
kerülnének megvalósításra. A fejlesztések tartalma erőteljesen a TOP céljaihoz 
kapcsolódnak és nem haladják meg a rendelkezésre álló megyei és kistérségi 
forráskeretet. 
A dokumentum elkészítési határideje: 2014. szeptember 30. 

 
Az ágazati OP-khoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum (4. b feladatkör) 
elkészítési határideje 2014. március 31. 
 
A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést szolgálja az 
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú 
könnyített elbírálású pályázati felhívás (a továbbiakban: ÁROP), amely 90-90 millió Ft 
támogatást nyújt a megyék részére. 
A közgyűlés a 98/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat 2. pontjában felkérte a közgyűlés elnökét és 
a megyei főjegyzőt, hogy a forrás rendelkezésre állását követően gondoskodjon a 
Koncepcióhoz csatolandó területi hatásvizsgálat elkészíttetéséről. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. november 4-ei döntése alapján Nógrád Megye 
Önkormányzatát, mint kedvezményezettet támogatásra alkalmasnak minősítette. 
Az Önkormányzat az ÁROP-ban foglaltaknak megfelelően ajánlatkérés keretében három 
Regionális Fejlesztési Ügynökséget kért fel az alábbi feladatokra: 

- Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Program (2014-2020) területi hatásvizsgálatának elkészítése. 

• a Koncepció hatásvizsgálatának elkészítési határideje: 2013. december 31. 
• a Program hatásvizsgálatának elkészítési határideje: 2014. február 28. 

- A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai keretében a 
megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – a 
megyei fejlesztési irányok meghatározásához szükséges elemzés összeállítása. 
A „regionális kitekintés” elkészítésének ajánlott határideje 2013. november 15., 
de az Önkormányzat ajánlatkérésében – tekintettel a pályázat nyertességéről való 
döntés „elhúzódására” – ez az időpont 2013. november 22. 

 IV.  
A programozási fázisindító eseményeként Nógrád Megye Önkormányzata 2013. október 
elején küldte el projektgyűjtő levelét mindazon partnerei számára, akik eddig is résztvettek a 
Koncepció véleményezésében és javaslataikkal segítették a munkát. A „gyűjtés” célja a 2014-
2020-as tervezési időszakhoz kapcsolódóan összegyűjteni azokat a megyei fejlesztési 
elképzeléseket, amelyeket a TOP-ban, a kistérségi és az ágazati OP-ban egységes, komplex 
„csomagként” szerepeltetni lehet. 
Az Önkormányzat szakemberei 2013. október 18. és 22-e között, a megye 5 városában 
(Salgótarján kivételével), az érintett „kistérség” polgármestereivel egyeztetést tartottak a 
fejlesztési elképzelésekről, továbbá ismertették a tervezési ciklus jövőbeni elvárásait. 
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Tekintettel arra, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város és térsége a fejlesztések során önállóan 
kezelendő – de ugyanakkor a megyei programozás részesei is – az egyeztetés külön 
időpontban történt. 
Az elmúlt időszakban a megye településeinek nagy részéről számos ötlet, javaslat, kidolgozott 
projekt került beküldésre, melyet az érintett szakemberek folyamatosan rendszereznek (TOP, 
kistérségi vagy ágazati OP-ba illeszthetőség) és dolgoznak fel. A cél olyan komplex 
programok összeállítása, melyek a 2014-2020-as tervezés alapjait szolgálhatják. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 
elfogadására. 
 

Salgótarján, 2013. november 13. 

  

  Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról szóló tájékoztató 
elfogadására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális 

és jövőbeni feladatokról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – 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 szerint – a megyei területfejlesztési 
program előkészítéséhez kapcsolódó intézkedések időarányos végrehajtása 
vonatkozásában járjanak el. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a kidolgozásra 

kerülő programok, részprogramok elfogadásához szükséges intézkedések megtételéről, és 
szükség szerint, a soron következő közgyűlés ülésére terjesszék be a testület elé utólagos 
jóváhagyás céljából. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 

Salgótarján, 2013. november 27. 
 
 
 
    Becsó Zsolt       dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
 


