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Tisztelt Közgyűlés! 

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

2013. december 19-ei ülésén tárgyalta Nógrád megye területi tervezéshez kapcsolódó aktuális 

és jövőbeni feladatait. 

Az akkori előterjesztéssel párhuzamosan elkészült a konkrét munkafázisokat meghatározó 

4/2013. számú, a 2014-2020-as tervezési időszakhoz kapcsolódó feladattervről szóló 

rendelkezés. A rendelkezés mind a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal), mind a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 

munkatársai részére konkrét utasításokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a 

Területfejlesztési Bizottság, valamint a Közgyűlés ülésterve összhangot mutasson a tervezői 

feladatokkal. A rendelkezésben meghatározott határidők tervszerű végrehajtása időarányosan 

biztosított. 

A 2013. decemberi Közgyűléstől eltelt időszakról, a jelenlegi feladatokról az alábbiakban 

adok számot: 

I. 
Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) feladatkörében a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően zajlik Nógrád Megye Területfejlesztési 

Koncepciója (2014-2020) (a továbbiakban: Koncepció) „utómunkálata”, valamint készül 

Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) (a továbbiakban: Program). 

A tervezési folyamat jelenlegi fázisában 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: 

Korm. rendelet), továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján – mind a 

Koncepció mind a Programhoz – területi hatásvizsgálat (környezeti, társadalmi és gazdasági) 

készítése szükséges. 

Az Önkormányzat, valamint a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) között létrejött vállalkozási 

szerződés értelmében a NORDA készíti el mindkét dokumentum területi hatásvizsgálatát.  

A közgyűlés 2013. decemberében megismerte, és a 131/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 1. 

pontja szerint jóváhagyta a „Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) 

Területi Hatásvizsgálat 2013” című dokumentumot. 

A területi hatásvizsgálat célja, hogy az érintettek (ideértve a tervezőket, döntéshozókat, és a 

végrehajtás szereplőit is) javítsák a megvalósítás és üzemeltetés környezeti és fenntarthatósági 

teljesítményét, elősegítve a környezetpolitikai célkitűzések végrehajtását. 

A Kormányrendelet 8. § (3), (3a), valamint (4) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat 

az elkészült hatásvizsgálatot a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek 

véleményezésén túlmenően a széles körű nyilvánosság számára is elérhetővé tette honlapján. 

A beérkező vélemények átvezetése után a területi hatásvizsgálattal kiegészített Koncepció 

megküldésre kerül a stratégiai tervezésért felelős miniszter részére. 
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A miniszteri állásfoglalás beérkezését, majd annak a dokumentumba történő beillesztését 

követően szükséges a Koncepció Közgyűlés általi megtárgyalása tekintettel arra, hogy az 

1/2014. (I. 3.) OGY. határozattal a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció elfogadásra került. 

 

II. 
A Koncepció lezárása után a megyei szintű tervezési folyamat a megyei területfejlesztési 

program elkészítésével folytatódik – a Korm. rendelet 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti 

tartalommal –, melyhez a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 munkaközi anyaga, 

szolgál alapul. A Kormányrendeletnek megfelelően a Programhoz elindult a környezet 

védelméért felelős közigazgatási szervek véleményének bekérése.  

 

III. 
A programozási fázis indító eseményeként 2013. október elején került megküldésre az ún. 

„projektgyűjtő levél” a megye települései, valamint azon partnerek számára, akik eddig is 

résztvettek a Koncepció véleményezésében, és javaslataikkal segítették a munkát. A „gyűjtés” 

célja a 2014-2020-as tervezési időszakhoz kapcsolódóan feltárni azokat a megyei fejlesztési 

elképzeléseket, amelyeket a Területfejlesztési Operatív Programban (a továbbiakban: TOP), a 

kistérségi és az ágazati operatív programban (a továbbiakban: OP) egységes, komplex 

„csomagként” szerepeltetni lehet. 

A megyei és kistérségi programokat az Európai Unió elvárásainak megfelelően konkrét 

projektekkel is alá kell támasztani. Az elmúlt időszakban a megye településeinek nagy része 

számos ötletet, javaslatot, kidolgozott projektet küldött be, melyeket a Hivatal és a Kft. 

szakemberei 2013. december 3-tól folyamatosan töltenek (http://programtervezes.hu), 

dolgoznak fel, valamint rendszereznek (TOP vagy ágazati OP-ba illeszthetőség) az internet 

alapú projektfeltöltő eszköz segítségével. 

A kezdeti tapasztalatok azt mutatták, hogy a települések javaslatainak többsége a beruházás 

címén, vagy a támogatási igényén kívül több információt nem tartalmazott. Ennek 

következtében a Hivatal és a Kft. illetékes munkatársai a megye minden városában 2013. 

december 9. és 17. között „feltöltő napokat” tartottak, ahová az adott kistérséghez tartozó 

települések polgármesterei, munkatársai meghívásra kerültek. A cél olyan konkrét fejlesztési 

elképzelések és az azokhoz tartozó adatok „begyűjtése” melyek a 2014-2020-as időszakra 

szóló megyei és kistérségi programok alapját képezik. 

A jelenlegi szakaszban a projektek pontosabb beazonosítása folyik a leendő 

kedvezményezettektől a lehető legtöbb információszerzéssel. Mindez azért szükséges, hogy 

az „életképes ötletek” mielőbb megvalósítható állapotba kerüljenek. 

A projektek felmérése kiterjesztésre került a vállalkozói- és a civil szervezetek irányába is, 

szorosan együttműködve a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a 

Nógrád Megyei Civil Információs Centrummal. A két szervezet kiválasztásának hátterében az 

áll, hogy a munkahelyteremtésre képes fejlesztési források idevonzásához, az új vállalkozások 
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letelepítéséhez, az innovatív gazdaságfejlesztési megoldásokhoz, a gazdasági felemelkedés 

motorjának beindításához elengedhetetlen a civil és vállalkozói szféra hatékonyabb bevonása. 

Az előterjesztés aláírásának napjáig 716 a ténylegesen rögzített projektek száma. 

Az eddigi javaslatokból látható, hogy a megyei és kistérségi programokhoz több mint 130 

milliárd Ft támogatásra lenne szükség, abban az esetben, ha minden elképzelés forráshoz 

juthatna. A javaslatok megyei prioritások szerinti csoportosítását, a hozzájuk kapcsolódó 

támogatási igényeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 megyei prioritás mennyiség 
(db) 

támogatási összeg 
(Ft.) 

1. Gazdasági aktivitás fokozása a 

foglalkoztatás bővítése érdekében 

17 7 504 299 147 

2. Megyei KKV-k versenyképességének és 

innovativitásának növelése 

20 8 831 269 783 

3. Helyi kulturális és természeti értékekre 

épülő gazdaság- és turizmusfejlesztés 

143 32 276 018 761 

4. Befogadó társadalmi és közösségi 

megújulás a foglalkoztatottság bővítése 

érdekében 

36 7 395 641 805 

5. Vonzó helyi élettér kialakítása a 

vállalkozások és a lakosság számára 

500 75 448 038 798 

 Összesen: 716 131 455 268 294 

 

Az előterjesztés kiküldéséig feltöltött projektek listája jelen előterjesztés mellékletét képezik. 

A projektrögzítések befejezését – előreláthatólag 2014. január 17. – követően elindul azon 

elképzelések kiválasztása, melyek a megyei illetve a kistérségi programok részét fogják 

képezni. A szűrés első lépcsője az aktuális jogszabályi kereteknek való megfeleltetés. Ezt 

követően – az addig vélhetően megjelenő – az OP-k 4.0 változata alapján célszerű szűkíteni a 

projektek körét. Ebbe a munkafázisba szükséges bevonni a Nógrád Megyei 

Tervezéskoordinációs Tanácsot is. A végső cél a rendelkezésre álló források és a programok 

összhangjának megteremtése. 

Az előterjesztés kiküldését követően történt eseményekről, a 2014. január 17-vel záródó 

projektrögzítés állapotáról, a Program aktuális helyzetéről – lehetőség, illetve szükség szerint 

– a Bizottsági, valamint a közgyűlés ülésén szóbeli kiegészítésként adok tájékoztatást.  

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Salgótarján, 2014. január 14. 

 

 Becsó Zsolt
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HATÁROZATI JAVASLAT  

a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadására 

(2014. január) 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós 

tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásának elfogadására szóló 
javaslatot jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a „fejlesztési 

elképzelések” nyilvántartásáról, az azokat beküldő érintettek projektjükkel kapcsolatos 
aktuális tájékoztatásáról, valamint a közgyűlés soron következő ülésére – a Nógrád 
Megyei Tervezéskoordinációs Tanács szükség szerinti bevonásával – készítsenek 
javaslatot a projektkiválasztás eljárásrendjének, kritériumainak meghatározására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 
 
 
 
 
    Becsó Zsolt       dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat        Nógrád megyei főjegyző 
      Közgyűlésének elnöke 
 
 
 
 




























