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Tisztelt Közgyűlés! 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi ülésterve, a 129/2013. (XII. 19.) 
Kgy. határozattal került elfogadásra, melynek áprilisi területi tervezéssel kapcsolatos 
napirendjeihez az alábbi tájékoztatást adom: 

I.  
A 2013. november 27-ei közgyűlésen a testület megismerte a 2014-2020-as területi 
tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeli feladatokat. Az előterjesztés tartalmazta azokat a 
(rész)feladatokat, (rész)dokumentumokat, (rész)határidőket, melyeket 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), 
valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) iránymutatása rögzít. 

A tervezés egyes munkafázisai az iránymutatásban szereplő határidőknek megfelelően 
elindultak, melyhez hozzákapcsolódtak a megyei tervezési feladatok támogatását, és az ehhez 
kapcsolódó kapacitásépítést szolgáló Államreform Operatív Program ÁROP-1.2.11/A-2013 (a 
továbbiakban: ÁROP) kódszámú pályázatban foglalt időpontok is. Így a tervezési 
feladatokkal párhuzamosan biztosítottá vált az azokhoz tartozó forrás is. 

2014. április 2-án – tekintettel az Operatív Programok (a továbbiakban: OP) 4. 
munkaváltozatának időpontbeli csúszására, a Partnerségi Megállapodás aláírásának késésére, 
az újabb tervezési útmutató hiányára, a korábbi viszonylag szűk határidőkre – az ÁROP E1. 
pontjában lévő monitoring mutatók módosításra kerültek, melyek következtében a tervezési 
(rész)dokumentumok beadásának határidejében is változások következtek be. 

A feladatokat és új időpontokat a következő táblázat tartalmazza: 

feladat: teljesítés határideje: 

1. Helyzetfeltáró dokumentumok 2012. III-IV. negyedév 

2. Megyei területfejlesztési koncepció 2014.03.31.* 

3. Megyei területfejlesztési program 

3.1. megyei stratégiai program 

3.2. megyei operatív program 

4. Megyei és megyei jogú város (a továbbiakban: MJV) 
uniós részdokumentumok, ezen belül: 

4.1. a Területfejlesztési Operatív Programhoz (a 
továbbiakban: TOP) illeszkedő megyei és MJV 
uniós részdokumentum (I. fázis – fejlesztési  
irányok) 

4.2. a TOP-hoz illeszkedő megyei és MJV uniós 
részdokumentum (II. fázis – részletes 
kidolgozása) 

4.3. a TOP-hoz illeszkedő megyei és MJV uniós 
részdokumentum továbbfejlesztése 
(III. fázis – projektfejlesztés) 

4.4. ágazati OP-khoz illeszkedő megyei és MJV uniós 
részdokumentum 

 

2014.07.31.** 

2014.05.31.*** 

2014.05.31.*** 

minőségbiztosítás után készülő végleges 
dokumentum: 2014.11.15. 

2013.11.15. 
 
 
 

2014.05.31. 
 
 

2014.09.30. 
 
 

2014.05.31. 
 

Megjegyzés:  *: Tervezett módosítás 
**: Miniszteri állásfoglalás kézhezvétele 
***: Kgy. határozattal jóváhagyott társadalmasításra szánt változat 
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II. 

A közgyűlés a 16/2014. (II. 27.) Kgy. határozata 2. pontjában kinyilvánította, hogy Nógrád 
Megye Területfejlesztési Programja (a továbbiakban: Program) elkészült egyeztetési 
változatát a Kormányrendelet alapján 45 napos társadalmi vitára megfelelőnek tartja, továbbá 
a 20/2014. (III. 27.) Kgy. határozata 2. pontjában felkérte elnökét és a megyei főjegyzőt – , 
hogy a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) 
bekezdése alapján, a területi hatásvizsgálati dokumentációval, a társadalmasítás során érkezett 
javaslatok értékelését tartalmazó táblázattal, valamint a projektlistákkal kiegészített – 
Programra vonatkozó állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
minisztertől kérjék meg. Utóbbi a projektlista összeállítását követően lehetséges. 

A tervezés további szakaszában 2014. május 31-ig az alábbi – egymással párhuzamosan 
készülő – dokumentumok elkészítésére kerül sor:  

1. a megyei területfejlesztési program részeként: 

1.1. a megyei stratégiai program 
1.2. megyei operatív program. 

A Program elkészült, de az NTH kérésére szükséges egy ehhez kapcsolódó 
projektlista csatolása. Ennek összeállítása a TOP részdokumentummal 
párhuzamosan történik. 

2. a TOP-hoz illeszkedő megyei és MJV uniós részdokumentum (II. fázis), mely 
tartalmazza a: 

2.1. gazdaságfejlesztési és 
2.2. kistérségi (járási) fejlesztési részprogram részletes kidolgozását. 

2014. április 15-én érkezett az NTH részéről az a kérés, hogy a megyében 
lezajlott térségi projektgyűjtés keretében megismert igényeket előzetesen – 
térségi integrált gazdaságfejlesztési fókuszú, megyei gazdaságfejlesztési, 
valamint járási/kistérségi tematikus – projektcsomagokba rendszerezve április 
végéig az Önkormányzat küldje meg részükre, melyet követően elindulhat a 
TOP-hoz kapcsolódó dokumentumok részletes kidolgozása. 

3. ágazati OP-khoz illeszkedő megyei és MJV uniós részdokumentum: 

Az ágazati operatív programhoz kapcsolódó dokumentum kidolgozása az OP-k 
 4. változatának megjelenését követően indulhat el.  

Tekintettel a határidők módosulására a megyei tervezési részdokumentumok elkészítése az új 
ütemezésnek megfelelően történik. 
 

 

Salgótarján, 2014. április 16.    

 

dr. Barta László 


