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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A testület a 81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat mellékleteként fogadta el a Partnerségi Tervet 

tartalmazó Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának helyzetfeltáró munkaanyagát, 

amely a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés jegyében került 

kialakításra.  

Ezt követően a Partnerségi Terv a 132/2013. (XII. 19) Kgy. határozattal került módosításra, 

tekintettel arra, hogy az abban feltüntetett partnerek köre – jogszabályi változás, illetve egyes 

szervezetek megszűnése folytán – megváltozott, továbbá néhány esetben névváltozás történt.  

 

A 2014-2020-as tervezési szakasz következő állomásához érve a programozási ciklus 

kezdetével, 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.) Kormányrendelet 

13. § (1) bekezdése alapján „a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának 

része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi 

szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv.” 

Mindezek alapján szükséges Nógrád Megye Területfejlesztési Programjához (2014-2020) is 

kidolgozni a Partnerségi Tervet. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására, s annak 

mellékleteként Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Terve 

jóváhagyására. 

 

 

Salgótarján, 2014. január 22. 

 

 

 

 

 

          Becsó Zsolt 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének 
jóváhagyására 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja 

Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervét. 

A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a tervben foglaltak megvalósítása érdekében 

gondoskodjanak a szükséges intézkedések megtételéről. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
 
Salgótarján, 2014. január 30. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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…../2014. (I. 30.) Kgy. határozat melléklete 

 

Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)  
PARTNERSÉGI TERV 

 
 

1. Jogszabályi háttér: 
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.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése alapján „a területfejlesztési koncepciók és programok 

kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel érintett területen működő 

érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását 

részletező partnerségi terv.” 
A 13. § (2) bekezdése alapján a partnerségi terv a tervezés folyamatában meghatározza 

a) a bevonandó célcsoportot, 

b) az egyes tervezési elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett 

eszközeit és részvételi formáit, 

c) a bevonás céljait. 

A 17. § (2) bekezdése alapján a területfejlesztési program egyeztetése során tett 

véleményeket, társadalmi észrevételeket és a tervezői válaszokat az egyes munkafázisok 

dokumentációjához kell csatolni. 
A 18. § (1) és (5) bekezdései alapján a területfejlesztési program véleményezésére jogosultak 
körét a rendelet 10. számú melléklete 1; 2; 6; 8; 13. pontjai tartalmazzák. 

 

A 2014-2020 tervezési időszakhoz kapcsolódóan a közgyűlés elnöke, és a megyei főjegyző 

4/2013. számmal együttes rendelkezést adott ki, amely tartalmazza a tervezés és társadalmi 

egyeztetés részletes feladatait és határidőit. A dokumentum figyelembe vette a 

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által megadott tervezési mérföldköveket és ütemtervet, 

valamint a törvényi kötelezettségekből adódó kötelező egyeztetések időtartamát. 

 

A megyei területfejlesztési koncepció készítése során elfogadott Partnerségi Terv melléklete a 

véleményezőkről, a külső és belső partnerekről változatlan formában fennmarad a 

programozás időszakára (2013. december 19-én elfogadott 132/2013. (XII. 19.) Kgy. 

határozat melléklete szerint). 

 

2. A partnerség célja: 
A partnerség célja az állampolgárok, az érintett területen működő érdekképviseletek, civil 

partnerek, a térség területfejlesztési szereplői, vállalkozások, települési önkormányzatok és a 

véleményezésre jogosult szervek bevonása, a megyei területfejlesztési koncepció 

demokratikus legitimációjának, társadalmi elfogadottságának megteremtése. A gazdaság és 

társadalom minél szélesebb köréből a szaktudás, igények, elvárások, szükségletek, 
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információk, javaslatok és vélemények becsatornázása mind a tervezési, mind az egyeztetési 

fázisokban. 

 

3. A partnerség célcsoportja: 
3.1. területfejlesztés érintettjei és aktív szereplői: 

3.1.1. az állampolgárok, 

3.1.2. az érdekképviseletek, 

3.1.3. a gazdasági, üzleti és vállalkozó szektor szereplői, 

3.1.4. az önkormányzatok, 

3.1.5. a térség társadalmi szervezetei 

3.2. A Kormányrendelet 10. számú mellékletében nevesített véleményezésre jogosultak. 

 

3.3. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A., 

valamint a 14/B. §-ban nevesítettek alapján:  

3.3.1. Regionális területfejlesztési konzultációs fórum (Észak-Magyarországi 

Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum), 

3.3.2. Megyei területfejlesztési konzultációs fórum (Nógrád Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum. 

 

4. A partnerség módja: 
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamint a Nógrádi 

Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) munkatársai részvételével 

létrehozott Területfejlesztési Munkacsoport ellátja a partnerségi terv végrehajtásának 

adminisztratív és szervezési feladatait. A Területfejlesztési Munkacsoporton belül az 

adminisztratív és szervezési feladatok felelőse a Hivatal Területfejlesztési és Gazdasági 

Irodája. A Munkacsoport területfejlesztési szakmai és kommunikációs tevékenységét a Kft. 

látja el, melybe külső szakértőt is bevonhat. 

 
5. A részvétel formái 

5.1. A Területfejlesztési Munkacsoport feladatai az alábbiak szerint módosulnak: 

5.1.1. folyamatos kapcsolattartás a tervezésben érintett államigazgatási 

szervekkel, valamint részvétel az általuk szervezett rendezvényeken és 

képzéseken, 

5.1.2. a Partnerségi Terv aktualizálása és közgyűlési döntésre való 

előkészítése, 

5.1.3. felmérés a megye állami, gazdasági és társadalmi szereplőinek 2014-

2020 időszakra vonatkozó fejlesztési projektjeiről, a projektgyűjtéshez 

kapcsolódó események szervezése és kommunikáció megvalósítása, 

5.1.4. a programozásban közreműködő testületek és munkacsoportok 

felállítása és operatív működésének támogatása, 
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5.1.5. területfejlesztési műhelyek és rendezvények megszervezése, 

lebonyolítása, dokumentálása, a dokumentációk továbbítása és 

hozzáférhetőségük biztosítása, 

5.1.6. a véleményezésre jogosultak hivatalos megkeresése, a dokumentációk 

megküldése, 

5.1.7. az elfogadott megyei területfejlesztési program kihirdetése és 

dokumentációjának megküldése a jogszabályban és a Partnerségi 

Tervben meghatározott szerveknek, szervezeteknek. 

 

5.2. A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által 2013. augusztusában kiadott „Útmutató a 

megyei önkormányzatok tervezés koordinációs feladataihoz kapcsolódóan” c. 

dokumentum javaslatot tesz arra, hogy a megyei önkormányzatok a programozás során 

hozzanak létre: 

5.2.1. Megyei Tervezéskoordinációs Testületet (a továbbiakban: MTT) 

5.2.2. Területi Munkacsoportokat (a továbbiakban: TMCS) 

5.2.3. Ágazati Munkacsoportokat (a továbbiakban: ÁMCS). 

 

5.2.1. A Megyei Tervezéskoordinációs Testület dönt a megyei szintű tervdokumentumok 

időközi és végső változatainak szakmai elfogadásáról és megyei önkormányzat elé 

terjesztéséről. 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-ben 

elsősorban szakmai szervezetek és stakeholderek képviselői kapnak helyet. A Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozatában a 2014-

2020-as európai uniós tervezési ciklushoz és az ehhez kapcsolódó jövőbeni feladatok 

ellátásához létrehozta a 15 fős Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot. A MTT 

elnöke a megyei közgyűlés elnöke, titkári feladatait a megyei főjegyző látja el tagként. 

 

5.2.2. A Területi Munkacsoportok kistérségenként jönnek létre. Feladatuk, hogy a 

programozás során érvényesítsék a területi érdekeket, térképezzék fel és csatornázzák be 

az alulról jövő fejlesztési javaslatokat. A területi munkacsoportokat a kistérségi központ 

szerepét betöltő település képviselője vezeti. A TMCS-k feladata a megyei szinten zajló 

tervezés meghatározó területi alapegységét képező kistérségek (kivéve megyei jogú 

városok) vonatkozásában megfogalmazott integrált kistérségi fejlesztési részprogramok 

véleményezése és elkészítésük szakmai koordinációja. A Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése a 126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontjában kijelölte a TMCS-ben 

résztvevő képviselőket. 

 

5.2.3. Az Ágazati Munkacsoportok létrehozásának célja, hogy a területiség mellett az 

ágazati lefedettség is biztosítva legyen a megyei tervezés programozási fázisában. Az 
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ÁMCS-k részt vesznek mind a Területfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő megyei 

területfejlesztési részdokumentum, mind az ágazati operatív programokhoz illeszkedő 

megyei területfejlesztési részdokumentum elkészítésében. Az Ágazati Munkacsoportok 

profilja a megyei területfejlesztési program prioritásaihoz illeszkedik az alábbiak szerint: 

5.2.3.1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Munkacsoport, 

5.2.3.2. Zöldgazdaság, Vidékgazdaság és Turizmus Munkacsoport, 

5.2.3.3. Társadalomfejlesztési Munkacsoport, 

5.2.3.4. Település- és Infrastruktúra-fejlesztési Munkacsoport, 

5.2.3.5. Közszolgáltatás-fejlesztési Munkacsoport. 

 
6. A Partnerségi terv megvalósításának folyamata:  
A Partnerségi Terv megvalósításának folyamatait – jelölve a tervezési munka mérföldköveit – 

az alábbi Gantt diagram szemlélteti: 

 
 2013 2014 
Tevékenység 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Megyei 
területfejlesztési 
program 

           

Megyei 
területfejlesztési 
program 

           

Projektgyűjtés, 
projektek 
fejlesztése 

           

TOP megyei 
részdokumentum 
II. fázis 

           

Ágazati OP-k 
megyei 
részdokumentuma 

 
 

          

TOP megyei 
részdokumentum 
II. fázis 

           

Ágazati OP-k 
megyei 
részdokumentuma 

           

TOP 
részdokumentum 
III. fázis 

           

TOP 
részdokumentum 
III. fázis 

           

 
 Jelölés:  tervezési folyamat 
 
  egyeztetési folyamat 
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7. A programozás fázisában a társadalmi egyeztetések fórumai, csatornái: 
− szakmai tervezési műhelyek 

− kistérségi fejlesztési műhelyek és konferenciák 

− záró konferencia 

− Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

− Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

− megyei önkormányzati honlap: www.nograd.hu 

− helyi sajtó 

− dokumentumok közvetlen megküldése egyeztetésre. 
 
8. A projektek gyűjtésébe – a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal mellett – a 

következő partnerek kapcsolódnak be önálló projektrögzítő pont működtetésével: 

− Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

− Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

− Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád Megyei Szervezete 

− MNVH megyei referens 

− Nógrád Megyei Civil Információs Centrum 

− LEADER Helyi Akciócsoportok (igény szerint). 
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Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020)  
PARTNERSÉGI TERV melléklete  

 
I. Véleményezők köre 
 
A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése szerint: 
 

-Országos Területfejlesztési Tanács 
-miniszterek 
-országos önkormányzati érdekszövetség 
-az érintett térségi fejlesztési tanácsok 
-az érintett megyei jogú városok önkormányzata 
-szomszédos megyei önkormányzatok 

 
A fentieket figyelembe véve nemcsak ezen körre lehet gondolni. A partnerség felöleli az 
államigazgatási és helyi szakigazgatási szerveket, az önkormányzatokat, önkormányzati 
szövetségeket, a közszolgáltató szervezeteket, a civil-, társadalmi szervezeteket, a helyi 
gazdasági szervezeteket és vállalkozásokat, valamint a közéletre hatást gyakorló érdekelteket. 
Területi szempontból a belső partnerség a megyén belül működő szervezetek köre, a külső 
partnerség a megyén kívüli szervek /szomszédos megyék, központi szervek/ köre. 
 
II. Belső partnerség: 
 

1. Az érintett megyei jogú város önkormányzata: 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 

2. Az érintett települési önkormányzatok: 
városok:  
Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Bátonyterenye Város Önkormányzata 
Pásztó Város Önkormányzata 
Rétság Város Önkormányzata 
Szécsény Város Önkormányzata 

 
Nógrád megye települési önkormányzatai 
 

3. Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
 

4. Nógrád Megyei Kormányhivatal és „érintett” Szakigazgatási szervei: 
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága 
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Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala  
Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ 
 

5. Kamarák: 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Magyar Agrárkamara Nógrád Megyei Területi Agrárkamara 
Nógrád Megyei Vadászkamara 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
Nógrád Megyei Építész Kamara 

 
6. Az érintett területi államigazgatási szervek: 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala 
Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ 
Észak-Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Nógrádi Üzemigazgatóság 
Ipoly-táj Területfejlesztési Társulás 
Ipoly Erdő Zrt.  
EGERERDŐ Erdészeti Zrt. 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
Budapesti Bányakapitányság 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Nógrád Megyei Kirendeltsége 

 
7. A megye területén működő társadalmi, gazdasági szervezetek, érdekképviseletek, 

közéletre hatást gyakorló érdekeltek: 
KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 
Munkaadók és Gyáriparosok Nógrád Megyei Szövetsége 
Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. 
I-QOOL Technológiafejlesztő Nonprofit Kft. 
EGME Klaszter 
VOSZ Nógrád Megyei Szervezete 
Novohrad-Nógrád ETT 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület  
Palóc Út Kulturális Turisztikai Klaszter Egyesület 
J. L. SEAGULL Szakképző Iskola és Felnőttképzési Központ 
Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ 
Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Víz- és Környezet-gazdálkodási Klaszter 
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8. LEADER Helyi Akciócsoportok: 
36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 
Ipoly-menti Palócok 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület 
Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület 

 
9. Egyéb: 

Területfejlesztési és Munkacsoportok tagjai 
a megye lakossága 
 

 
III. Küls ő partnerség: 
 

1. megyei kapcsolatok: 
Pest Megye Önkormányzata 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzata 
Heves Megyei Önkormányzat 

 
2. regionális kapcsolatok: 

Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 
 

3. határ menti kapcsolatok: 
Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


