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Tisztelt Közgyűlés! 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 

Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-jei hatályba lépésével a 

jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a megyei önkormányzatok 

hatáskörébe utalta.  

 
I. 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és 

intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. (XII. 

17.) Korm. határozat 1. pont k) alpontja rögzíti, hogy „a 2014-2020 között elérhető források 

felhasználásának tervezését a területiség elvét figyelembe véve kell elvégezni, különös 

tekintettel a területi operatív programok tervezésére, amely során biztosítani kell a megyék 

hatékony közreműködését”. 

A 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) 

Korm. határozat 1. pontjának a) és b) pontja szerint a fejlesztések integrációjának és a térségi 

programoknak a szintjei és beavatkozási egységei a megyék, a megyei jogú városok térségei, 

a helyi közösségek és települések együttműködésén alapuló kisvárosi térségek. 

A 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 

valósuljanak meg, illeszkedve az uniós kohéziós politika rendszerébe. 

A fentiekben foglaltak teljesüléséhez szoros koordinációt és támogatást szükséges biztosítani 

a területi tervezés – a megyék – számára. 

II. 
A Tftv. 11. § (1) bekezdésében szerepelnek a megyei önkormányzat feladatai, amelynek 

értelmében: összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek 

fejlesztési elképzeléseit, valamint a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség 

elvének érvényesítéséről, továbbá rögzítésre kerül, hogy a megyei önkormányzat koordináló 

szerepet tölt be a települési önkormányzatok fejlesztési tevékenységeiben. 

A megyei szintű tervezés koordináció több szinten valósul meg és számos partner bevonását 

teszi szükségessé. 

A megyei önkormányzatoknak, a 2014-2020-as időszak területi tervezési folyamatai kapcsán, 

három – országhatárral érintkező megyék esetén négy – szinten körvonalazhatóak a feladatai. 

A megyei önkormányzat – széles partneri körre építve – elkészíti a 2014-2020-as fejlesztési 

időszakra vonatkozó megyei szintű tervezési dokumentumokat, emellett koordinációs 

feladatkörrel irányítja a megye területén található kistérségek tervezési munkáit, végül a 

konzultációt folytat a területén található megyei jogú várossal, illetve – az esetlegesen megye 

határokon átnyúló komplex programok kapcsán – az érintett szomszédos megyék 

önkormányzataival.  

Ezenkívül az országhatár mellett fekvő megyék tagjai a határon átnyúló európai területi 

együttműködési programok tervezési munkacsoportjainak, amelyek keretén belül a 
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kormányzati szféra képviselőivel és a szomszédos ország releváns területi szintjének 

szereplőivel egyeztetik határon átnyúló fejlesztési elképzeléseiket. 

 

III. 
A 2014-2020-as tervezési folyamat elsődleges partneri körén túl – melyet a 81/2012. (XI. 22.) 

Kgy. határozat 3. pontjában elfogadott Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának 

Partnerségi Terve tartalmaz – a megyei programozás során szükséges egy, a közgyűlés által 

határozattal elfogadott, a szakmai koordinációt biztosító ún. megyei tervezéskoordinációs 

testület (a továbbiakban: MTT) létrehozása, melyben elsősorban megyei szinten meghatározó 

szakmai szervezetek (kamarák, érdekképviseletek, vállalkozói együttműködések, érintett RFÜ 

képviselői…stb.) nagy tapasztalatú – mintegy 10-15 fő – képviselői kapnak helyet a megyei 

közgyűlés elnöke, egyik alelnöke vagy a főjegyző irányításával. A Nógrád Megyei 

Önkormányzat közgyűlésének elnökeként 14 főt kértem fel a megyéből – a fent részletezettek 

szerint – az MTT-be való közreműködésre, továbbá a megyei főjegyzőt a titkári feladatok 

ellátására. Az előterjesztés lezárásáig 11 fő jelezte a felkérés elfogadását, valamint járult 

hozzá a személyét érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához, így a 

határozati javaslatban jelenleg név szerint ők szerepelnek. 

Az MTT az egyes megyei szintű tervdokumentumok időközi és végső változatainak szakmai 

elfogadásáról és azok közgyűlés elé terjesztéséről dönt. Ugyanez a szervezet készíti elő a 

regionális területfejlesztési konzultációs fórum elé kerülő szakmai anyagokat is, egyeztetve a 

szomszédos megyék önkormányzataival. Az MTT eljár mindazon szakmai dokumentumok 

tervezése kapcsán, ahol a megyének közvetlen tervezési kompetenciája van, így a tervezési és 

konzultációs folyamatok operatív szintű menedzsmentjének legfőbb biztosítója. 

Az MTT legalább havonta kétszer ülésezik, az ülések között a tagok folyamatos 

kommunikációt folytatnak, egyeztetnek. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat megtárgyalására és 

elfogadására. 

 

 

Salgótarján, 2013. november 13. 

 

 

 

 Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Nógrád Megye Önkormányzatának a 2014-2020-as tervezési időszak koordinációs 
feladataihoz kapcsolódó tevékenységéről 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020-as európai uniós tervezési 

ciklushoz és az ehhez kapcsolódó jövőbeni feladatok ellátásához létrehozza a Nógrád 
Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot (a továbbiakban: NMTT) a következők szerint: 

 
 név tisztsége 

   
1. Becsó Zsolt elnök 
2. Berki Judit tag 
3. Bíró Anna tag 
4. Bózvári József tag 
5. Jónás Gábor tag 
6. Klenóczky Sándor tag 
7. Szandai József tag 
8. Tamási Ildikó tag 
9. Tóth Gábor tag 
10. Ürmössy Ákos tag 
11. Varga Béla tag 
12. …………….. tag 
13. …………….. tag 
14. …………….. tag 
15. dr. Barta László tag/titkár 

Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

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


