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Tisztelt Közgyűlés! 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) alapján 2012. január 1-jével a megyei önkormányzatok egyik legjelentősebb feladata a 
területfejlesztés. A Tftv. szerint a megyék területfejlesztési koncepciót és programot 
készítenek, valamint közreműködnek a 2014-2020-as területi alapú fejlesztések tervezésében. 
A fejlesztések területi integrációjának szintje a megye és a megyei jogú városok (a 
továbbiakban: MJV), illetve a várostérségek. 

A testület 2012-től 2014 októberéig e témában több döntést hozott, melyek jelen előterjesztés 
1. számú mellékletében kerültek összefoglalásra. A határozatok alapját képező 
előterjesztéseket a www.nograd.hu honlapon, a „Közgyűlés→Előterjesztések” menüpont alatt 
elérhetőek, illetve a fejlesztési időszakhoz kapcsolódó előkészítő dokumentumok szintén 
megtalálhatóak a honlapon a „Területfejlesztés” menürész alatt. 

A területfejlesztési tervezői feladatok humánerőforrás összetétele az elmúlt időszakban a 
következők szerint alakult: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) Területfejlesztési és Gazdasági Irodájának 3, valamint a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) – az Önkormányzat 100 %-os 
tulajdonú gazdasági társasága – 5 munkatársa végzi közvetlenül, továbbá 2 fő vállalkozói 
jogviszonyban a szakmai feladatokat egységes irányítás mellett. A költségekről és a 
finanszírozás kérdésköréről jelen előterjesztés V. fejezetén belül adok tájékoztatást, 
ugyanakkor a feladatvégzés oldalához kapcsolódva itt szükséges megemlíteni, hogy az eddigi 
munkamegosztás szerint egy-egy munkatárs felelős az adott járásért, feladatukat képezte a 
kapcsolódó települések fejlesztési elképzeléseinek koordinálása, a különféle döntés 
előkészítés érdekében az adatok összehangolása. 

Összefoglaló jelleggel kiemelem, hogy a tervezési munka jelenleg a végéhez közeledik, 
ugyanakkor nem kizárt, hogy a makro szintű iránymutatások miatt még át kell gondolni, újra 
kell tervezni több tématerületet. A fejlesztési terület ilyen jellegű mozgása miatt az előző 
közgyűlés vezetése fontos feladatnak tekintette a folyamatos tájékoztatást, mely gyakorlat 
folytatása továbbra is indokolt. 

A 2014-2020-as tervezési ciklushoz kapcsolódó feladatokat, Nógrád Megye Integrált Területi 
Programjának egyeztetési változatát (a továbbiakban: ITP 1.0.) a testület legutóbb a 2014. 
október 9-ei ülésén ismerhette meg. Az azóta eltelt időszakról, a megyei tervezési munka 
aktualitásairól, a megtett intézkedésekről jelen előterjesztés keretében adok számot:  

I. 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 88/2014. (X. 9.) 
Kgy. határozattal elfogadta az ITP 1.0. munkaanyagát, mely a Nemzetgazdasági Minisztérium 
(a továbbiakban: NGM) és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére október 10-én 
megküldésre került. Jelen előterjesztés elkészítéséig az anyaghoz vélemény, észrevétel egyik 
szervezettől sem érkezett. 

Az ITP 1.0. elkészítésére nagymértékben kihatott a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz kapcsolódó (a továbbiakban: TOP) szakmai szempontrendszer hiánya, amelyet 
az NGM 2014. augusztus 15-re ígért a megyei önkormányzatok számára. Jelenleg a szakmai 
szempontrendszer egy tervezete (a továbbiakban: tervezet) áll rendelkezésünkre.  
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A tervezet, az „Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és 
megvalósításához” című ismertető, az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok 
(a továbbiakban: OP) tartalma a szakpolitikai irányvonalak alapján még változhat, 
véglegesítésük és közzétételük az OP-k és a hazai eljárásrend elfogadását követően várható.  

Hangsúlyozni szükséges, hogy a szempontrendszer jövőbeni változásai jelentősen 
befolyásolhatják a már kialakított projektcsomagok tartalmát és az azokban lévő projektek 
megvalósulását.  

A tervezetből kitűnik, hogy a gazdaság- és turizmusfejlesztési intézkedéseknél érezhetők 
leginkább olyan szigorítások, melyek számottevően „korlátozhatják” a megyei 
területfejlesztési programban megfogalmazott célok teljesülését.  

A tervezet az ágazati munkacsoportok (a továbbiakban: ÁMCS) részére 2014. október 28-án 
véleményezés céljából megküldésre került. Az ÁMCS-k a megyei tervezési dokumentumokat 
szakterületenként véleményező szervezetek, melyek tagjai névsorát az előterjesztés 2. számú 
melléklete tartalmazza. A saját és beérkező vélemények összefoglalását az NGM Európai 
Uniós Források felhasználásáért felelős államtitkárának, a Gazdaságtervezésért és 
versenyképességért, valamint a Regionális fejlesztési programokért felelős helyettes 
államtitkárának, továbbá az NTH elnökének továbbítottuk. 

A 2014. október 12-ei választásokat követően a megye több településén változott a 
polgármester személye. A tervezői folyamatba most bekapcsolódó polgármesterek 2014. 
november 14-ig élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy az adott járás felelősét felkeresve a 
korábban benyújtott projektjavaslatokat módosítsák, vagy újakat kezdeményezzenek.  

Az NGM kérésének megfelelően 2014. október 31-ig a Lechner Lajos Tudásközpont 
központi, országos szintű integrált területi programjának projektfeltöltő és- kezelő felületén a 
– 88/2014. (X. 9.) Kgy. határozat 2. számú mellékletében lévő – programcsomagok és az ITP 
1.0. dokumentuma felrögzítésre kerültek. A rendszerben szereplő projektcsomagok és 
projektek a tervezési környezet változásának megfelelően folyamatosan „frissítésre” kerülnek. 
Valószínűsíthető, hogy ez a központi adatbázis fogja képezni a jövőbeni makroszintű 
adathalmazt. 

Annak érdekében, hogy az ITP 1.0. szakmailag megfelelő legyen, az anyagot elkészítő 
Ügynökség külső szakértő segítségével elvégeztette a dokumentum minőségbiztosítását, 
melyet jelen előterjesztéshez 3. számú mellékleteként csatolok. 

 

II. 
Az uniós fejlesztési források felhasználását megalapozó tervezési munkában a megyék 
feladata a 2014-2020 közötti időszakra meghatározott indikatív tervezési kereteikre tervezett 
– a megye szempontjából legfontosabbnak ítélt – projektjavaslatok részletesebb kidolgozása.  

Az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: EMT) célja egyrészről, hogy a 
tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a központi tervezésben résztvevő szakemberek 
betekintést nyerjenek az előkészítés alatt álló és a megye szempontjából legfontosabbnak ítélt 
projektek részletesebb szakmai tartalmába. Másrészről az EMT-nek a döntéshozók számára 
elegendő információt kell szolgáltatni annak megítéléséhez, hogy a projekt valós probléma 
megoldását célozza, illeszkedik a TOP-hoz, megfelelő műszaki és szakmai tartalommal bír, 
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társadalmi hasznai indokolttá teszik a támogatást, pénzügyileg végiggondolt és a támogatási 
szabályoknak megfelel.  
Közvetlen cél, hogy az EMT konkrét információt szolgáltasson az adott projekt elindításához 
szükséges megvalósítási feltételek rendelkezésre állásáról, részletes információk segítségével 
átláthatóvá és értékelhetővé tegye a tervezett fejlesztéseket. 

Az EMT-k elkészítésének határideje az eredeti tervezési munkamenet szerint – az első két 
évben tervezett fejlesztésekre, a megyei forráskeret 40 %-ig – 2014. szeptember 30., a 
minőségbiztosítást követő végső anyag esetében 2014. október 31. volt, míg a teljes ITP 
forráskeretre 2014. december 31. 

Tekintettel a határidők és a tervezési környezet folyamatos bizonytalanságára, az NGM az 
EMT-hez használandó központilag és egységesen elkészítendő táblázatot nem véglegesítette. 
Ennek ellenére az ITP. 1.0. projektjeihez a megyei tervezésben résztvevő szakemberek – 
elsősorban azokra a projektekre, amelyek a szakmai szempontrendszer tervezet szerint 
jelenleg benyújtásra kerülhetnének – már elkészítettek egy előzetes munkaanyagot. 

 

III.  
A TOP-hoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum mellett a megyék és az 
MJV-k feladata az ágazati OP-okhoz kapcsolódó területfejlesztési dokumentum kidolgozása 
is. Tekintettel azonban arra, hogy a tervezési munkafázisok jelentős változtatásokon mennek 
keresztül – melyek a határidőkön túlmenően a feladatok végzését is érintik és nehezítik –, ez 
utóbbi anyagról érdemben dönteni még nem lehet. 
A Kormány 2014. november 10-én újabb társadalmasításra bocsátotta a 2014-2020-as 
költségvetési időszak forrásainak felhasználásához kapcsolódó OP-okat, melyeket így 
várhatóan november végén nyújt be az Európai Bizottságnak.  

A TOP témaköréhez kapcsolódva itt szükséges kitérni arra, hogy megjelent „A 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről” szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A rendelet a megyei 
önkormányzatokat, mint területi szereplőket nevesíti. Jövőbeni feladatai között rögzíti az ITP 
összeállítását, annak módosítása kezdeményezését, az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) 
által megküldött felhívás véleményezését, az IH részére a több éves nemzeti keret és az éves 
fejlesztési keret összeállításához adatok szolgáltatását, az ITP-k végrehajtását. A rendelet 
végrehajtásához hiányzik nemcsak az IH, hanem az IH és a megyék közötti feladat – és 
munkamegosztás meghatározása, melyből a humánerőforrás szükséglet is megismerhetővé 
válik. 

IV. 
A 2014-2020-as tervezésben kiemelt szereppel bír a területi érdekek érvényesítése és az 
alulról jövő fejlesztési javaslatok feltérképezése és „becsatornázása”. Mindezek érdekében a 
megyében járásonként területi munkacsoportok (a továbbiakban: TMCS) létrehozására került 
sor. A munkacsoport vezetője az adott járásszékhely polgármestere, Salgótarján járás 
vonatkozásában Sóshartyán település polgármestere. A TMCS-k munkájában eddig részvevő 
tagok felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Szükséges a munkacsoport vezetők 
felkérése, hogy amennyiben a tagok személyében változást javasolnak, azt eszközöljék. Az I. 
határozati javaslat tartalmazza az erre vonatkozó intézkedést. 
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A TMCS feladata a tervezési dokumentumok véleményezése, illetve a javaslattétel. A TMCS-
k munkájában a minisztériumi ajánlásoknak megfelelően a szakmai szereplőkön  túl  a –
126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontja szerint – megyei közgyűlés tagjai, mint politikai 
szereplők is résztvettek. 

Tekintettel azonban arra, hogy a testület összetétele az önkormányzati választásokat követően 
megváltozott, javasolom, hogy az I. határozati javaslat elfogadásával a TMCS-be való 
részvétel az alábbiak szerint módosuljon:  

járás képviselő neve 

Balassagyarmati  Barna János Béla, Borenszki Ervin, Meló 
Ferenc 

Bátonyterenyei  Bognár Ferenc, Cseresznyés István 

Pásztói Czagáné Tamás Tünde Éva, dr. Bablena 
Ferenc István 

Rétsági Dudás Vilmos, Percsina Norbert 

Salgótarjáni Boldvai László Róbert, Gagyi Roland, dr. 
Bablena Ferenc István 

Szécsényi dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Varga 
Béla Csaba, Havasiné Molnár Erzsébet 

 
A szakmai egyeztető fórum harmadik szereplője – az előzőekben részletezett ÁMCS-n és 
TMCS-n túl – a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (a továbbiakban: NMTT), 
melyet a közgyűlés a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozatával hozott létre. Az NMTT a 
véleményezési munkafázisban az a fórum, melynek álláspontja ismeretében hozza meg a 
közgyűlés a tervezési alapdokumentumokról szóló döntését. Tekintettel arra, hogy a 
közgyűlés elnöke tölti be az NMTT elnöki funkcióját, a személyében történt változás okán 
javasolt a módosítás. Szintén személyi változás az indoka a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: NORDA) képviselő tagra 
vonatkozó javaslatnak. Fontosnak tartom, hogy Becsó Zsolt a közgyűlés volt elnöke a fórum 
munkájában a továbbiakban is részt vegyen. (Országgyűlési képviselő úr a felkérésemre igent 
mondott.) Ezek alapján indítványozom, hogy az eddigi 15 fővel szemben 16 fő vegyen részt 
az NMTT munkájában.  
Az NMTT-re vonatkozó javaslatot a II. határozati javaslat tartalmazza. 

V.  
A területfejlesztési feladataink megvalósításának pénzügyi hátterét az Államreform Operatív 
Program keretében megvalósuló „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia 
régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című könnyített elbírálású pályázat (a 
továbbiakban: ÁROP) biztosítja. Az ÁROP pályázat útján 90 M Ft állt rendelkezésünkre a 
következő feladatokra: 

− megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében azok elemzése, 
a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, 

− megyei területfejlesztési koncepció összeállítása, 
− megyei szintű, középtávú programok elkészítése, 
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− a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programok 
kialakításához kapcsolódó részdokumentumok kidolgozása, 

− partnerség biztosítása, 
− projektek generálása, gyűjtése. 

Az ÁROP pályázat eredeti felhívás szerinti befejezési határideje 2014. szeptember 30. volt, 
mely október 31-re módosult. Ugyanakkor a projekt fizikai befejezésének módosítása nem 
automatikus, azt kérelmezni kellett, a vonatkozó átvezetés még folyamatban van. A projekt 
fizikai befejezésének egy hónappal történő meghosszabbítását különösen az indokolta, hogy a 
Kormány 2014. június 7-én nyújtotta be az Európai Bizottságnak a TOP-ot, mely alapjául 
szolgál a tervezői munka szakmai követelményrendszerének. A követelményrendszer 
ugyanakkor jelenleg sem áll rendelkezésünkre.  

A pályázatból került biztosításra: 

− az Ügynökség által végzett tervezői feladatok fedezete (60.244.246 Ft), 
− a NORDA munkavégzése (10 M Ft), 
− immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése (4,5 M Ft), 
− a Hivatalban történő foglalkoztatás fedezete (6.935.450 Ft),  
− előző időszakban megelőlegezett szakmai feladatvégzés (4.755.754 Ft), 
− projektmenedzsment költségek (564.550 Ft), 
− nyilvánosság biztosítása (1 M Ft), 
− rendezvényszervezés (2 M Ft). 

Az Ügynökség ún. in-house szerződés keretén belül látta, illetve látja el a feladatokat, mely 
által biztosított a projekt megvalósítása érdekében alkalmazásra került 3 fő költsége. A 
Hivatalon belül szintén a projektmegvalósítással összhangban 2 fő került alkalmazásra.  

Az ÁROP pályázat záró elszámolása jelenleg folyamatban van, szeptember hónapban 
benyújtott fizetési kérelmek az IH felülvizsgálata alatt állnak. Mindez azért is lényeges 
információ, mert 20 M Ft-ot meghaladó összeget kellett megelőlegezni a pályázat elszámolása 
érdekében. 

Az ÁROP pályázat zárását követően azonban komoly finanszírozási problémával 
szembesülünk. A meglévő tervezői kapacitás tovább foglalkoztatásának költsége, annak 
finanszírozási terhe az önkormányzat költségvetésére korlátozódik. Jelenleg azt látjuk, hogy a 
Kormány által beterjesztett 2015. évi költségvetési törvényjavaslat változatlan, 201.200 E Ft 
működési támogatást tartalmaz önkormányzatunk vonatkozásában. Többletforrás biztosítása 
nélkül nem megoldott az 5 fő hosszú távú továbbfoglalkoztatása. A III. határozati javaslatban 
felhatalmazást kérek arra vonatkozóan, hogy a Hivatal és az Ügynökség tervezői kapacitását 
felülvizsgáljam, a jövőbeni feladatok és források összhangja érdekében szükséges 
intézkedéseket megtegyem. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslatok elfogadására. 

 

Salgótarján, 2014. november 12. 
 
 
 
 Skuczi Nándor Tibor 
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I.  
HATÁROZATI JAVASLAT  

a területi munkacsoportokban való részvételre személyek kijelölésére 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi munkacsoportokban (a 
továbbiakban: TMCS) való részvételre a következő személyeket jelöli ki: 

járás képviselő neve 

Balassagyarmati  Barna János Béla, Borenszki Ervin, Meló 
Ferenc 

Bátonyterenyei  Bognár Ferenc, Cseresznyés István 

Pásztói Czagáné Tamás Tünde Éva, dr. Bablena 
Ferenc István 

Rétsági Dudás Vilmos, Percsina Norbert 

Salgótarjáni Boldvai László Róbert, Gagyi Roland, dr. 
Bablena Ferenc István 

Szécsényi dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Varga 
Béla Csaba, Havasiné Molnár Erzsébet 

A Közgyűlés a 126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontját 2014. november 27. 
napjával hatályon kívül helyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Közgyűlés felkéri a TMCS-k vezetőit, hogy az általa vezetett munkacsoport 
személyi összetételét vizsgálja felül, indokolt esetben a személyi változásokat 
eszközölje.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy – jelen határozat megküldése útján – gondoskodjon 
a TMCS vezetőjének értesítéséről.  
Határidő: értesítésre azonnal, munkacsoportok személyi összetételének meghatá- 

rozására a TMCS soron következő ülése  
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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II.  
HATÁROZATI JAVASLAT  

a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változások 
átvezetésére 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. 

határozat 1. pontjával létrehozott Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (a 
továbbiakban: NMTT) tagjainak személyét a következők szerint állapítja meg: 

 név tisztsége 
1. Skuczi Nándor Tibor elnök 
2. Becsó Zsolt tag 
3. Berki Judit tag 
4. Bíró Anna tag 
5. Bózvári József tag 
6. Gazsi Ferenc tag 
7. Jónás Gábor tag 
8. Klenóczky Sándor tag 
9. Szandai József tag 
10. Tamási Ildikó tag 
11. Tordai Péter tag 
12. Tóth Gábor tag 
13. Török Zoltán tag 
14. Ürmössy Ákos tag 
15. Varga Béla Csaba tag 
16. dr. Barta László tag/titkár 

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat megküldésével értesítse a 
tagokat az NMTT-t érintő változásokról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és 
Működési Szabályzatának szükséges módosításáról. 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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III.  
HATÁROZATI JAVASLAT  

a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos 
végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról 

(november) 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 
2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november) szóló 
beszámolót. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a további területfejlesztési tervezői feladatok, 

valamint a költségvetési lehetőségek függvényében tekintse át a tervezői 
humánerőforrást, a források ismeretében az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelet-tervezet beterjesztése során tegyen javaslatot a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

 
 

Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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határozat száma határozat tárgya 

2012. 

21/2012. (II.16.) Kgy. h. A megyei önkormányzat területfejlesztéssel 
és területrendezéssel összefüggő feladatai 

33/2012. (IV.26.) Kgy. h.  Az Észak-Magyarországi Regionális 
Területfejlesztési Tanács 2011. évi 
beszámolója, a területfejlesztéssel 
összefüggő feladatok átadás-átvétele 

66/2012. (VI.7.) Kgy. h. a Megyei Önkormányzat nemzeti és a 
területi szintű tervezéssel összefüggő 
aktuális és jövőbeli feladatai 

73/2012. (IX.27.) Kgy. h. A megyei területfejlesztési koncepció 
előkészítése, valamint az egyéb 
területfejlesztési feladatok   

81/2012. (XI.22.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Koncepció helyzetfeltáró munkaanyaga   

2013. 

12/2013. (III.21.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója készítése 

73/2013. (VI. 6.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója készítéséről, annak 
társadalmasításáról szóló tájékoztató 
elfogadása 

121/2013. (XI. 27.) Kgy. h.  

 

A területi tervezéshez kapcsolódó aktuális 
és jövőbeni feladatokról szóló tájékoztató 
elfogadása 

123/2013. (XI. 27.) Kgy. h.  

 

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

126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontja Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés 
között történt főbb eseményekről, 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményekről, javaslatokról  
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131/2013. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója (2014-2020) területi 
hatásvizsgálata, továbbá a megyei tervezési 
dokumentumokat megalapozó regionális 
kitekintésű helyzetértékelő dokumentum 
elfogadása 

132/2013. (XII. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója (2014-2020) partnerségi 
tervének módosítása 

2014. 

6/2014. (I. 30.) Kgy. h. A 2014-2020 közötti Európai Uniós 
tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadása 
(2014. január) 

10/2014. (I. 30.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programja (2014-2020) Partnerségi 
Tervének jóváhagyása  

15/2014. (II. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának (2014-2020) elfogadása  

16/2014. (II. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programja egyeztetési változatának 
társadalmasítására, valamint az ahhoz 
kapcsolódó területi hatásvizsgálat 
elfogadására és a programozással 
összefüggő további intézkedések 

20/2014. (III. 27.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programja – társadalmasítás során érkezett 
véleményekkel, illetve területi 
hatásvizsgálatával – kiegészített változata  

37/2014. (VI. 5.) Kgy. h. A 2014-2020 közötti Európai Uniós 
tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtása (2014. június, 
előzetes anyag) 

44/2014. (VI. 26.) Kgy. h. A 2014-2020 közötti Európai Uniós 
tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásának elfogadására 
(2014. június) 
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45/2014. (VI. 26.) Kgy. h. Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 miniszter részére 
történő megküldésére 

80/2014. (IX. 10.) Kgy. h Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 stratégiai tervezésért 
felelős miniszter állásfoglalását követő 
elfogadása   

81/2014. (IX. 10.) Kgy. h A 2014-2020 közötti Európai Uniós 
tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó 
aktuális feladatok (szeptember)   

88/2014. (X. 9.) Kgy. h  Nógrád Megye Integrált Területi Programja 
egyeztetési változatának elfogadása 
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név szakterület 

Gazdaságfejlesztési és Innováció Munkacsoport 

dr. Simonyi Sándor innováció, K+F 

Brunda Gusztáv vállalkozásfejlesztés, klaszterek 

Markó Antal ipartelepítés 

Antal Andrea vállalkozás-finanszírozás 

Szalai Erika nemzetközi vállalatok, beszállítás 

Sándor Roland 
Sándor Ildikó 

a munkacsoport vezetői 

Zöldgazdaság, Vidékgazdaság és Turizmus Munkacsoport 

Tusják György mezőgazdaság, energetika, helyi termékek 
előállítás 

Molnár Zoltán környezetvédelem 

Drexler Szilárd természetvédelem 

Paditka Magdolna turizmus 

Pintérné Kanyó Judit helyi gazdaságfejlesztés, turizmus 

Kozmáné Tábori Anita a munkacsoport vezetője 

Társadalomfejlesztési Munkacsoport 

Körmendy Éva felnőttképzés 

Tolnai Sándor civil felnőttképzés 

Oláh Sándor roma felzárkóztatás 

Verbói Tiborné idősgondozás, szociális ellátás 

Holeczné Pál Cecília idősgondozás 

Murányi Sándor hátrányos helyzetűek képzése 

Szakács Ferencné a munkacsoport vezetője 

Település- és Infrastruktúra-fejlesztés Munkacsoport 

Knizse József Vízépítés és vízellátás 

Valent József Épületgépészet, épületenergetika 

Braun Attila Épületgépészet, épületenergetika 

Lantos László Közlekedés, közút 

MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMOZÁS 
ÁGAZATI MUNKACSOPORTOK (2014) 
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Ürmössy Ákos Közlekedés, közút 

Fábián József Geoinformatika 

Kolláth Zoltán Bányászat 

Bodócs Péter Villamoshálózat, energiaellátás 

Karaba Tamás Településrendezés, fejlesztés, építészet 

Laczkó Csaba Mélyépítés, közműfejlesztés 

Jakus István Közlekedésszervezés, Vasút (már nem tag) 

dr. Feketéné Benkó Kata a munkacsoport vezetője 

Közszolgáltatás-fejlesztés Munkacsoport 

dr. Dérer István egészségügy 

Juhászné Bodrogi Mariann szociális ellátás 

Borkó Edit óvodai és bölcsődei ellátás 

Bókáné Bakos Mária oktatás és építés/felújítás 

Hajdú Györgyi művelődés 

Horváth Attiláné Ildikó a munkacsoport vezetője 
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járás név 

Salgótarjáni Területi Munkacsoport  

 dr. Rozgonyi József 

 Nagy-Majdon József 

 Tóth Gabriella munkacsoport 
vezetője 

 Somoskői Tibor 

 Nagy Tamás 

 Gábor György 

 Peleskei-Balázs Rita 

 Palaticzkyné Szőke Orsolya 

 Szabó Imréné 

 Lőrincz Gyula 

Rétsági Területi Munkacsoport  

 Mezőfi Zoltán 

 Dudás Vilmos 

 Lacsny Péter 

 Percsina Norbert  

 Hajnis Ferenc 

 Tóth János 

 Ivanics András 

 Styevó Gábor 

 Szegner László 

 Pintér Bertalan 

 Szlavik Zoltán 

 Gönczöl József 

 Molnár Zoltán 

 Illés Kálmán 

 Agárdi András 

 Terman István 
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Szécsényi Területi Munkacsoport  

 Stayer László 

 Borenszki Ervin 

 Gácsi Péter 

 Tisza Attila 

 Varga Krisztina 

 Doman László 

 Verbói Gábor  

 Mohácsi László 

 Jónás Gábor 

 dr. Harikné dr. Havasi Beáta 

 Szélesné Szabó Szilvia, könyvelő, 
pályázatíró 

 Szita János, mezőgazdasági 
vállalkozó 

Bátonyterenye Területi Munkacsoport  

 Nagy-Majdon József 

 Bognár Ferenc 

 Budavári Valéria 

 Kinyó Mária 

 Tóth Zoltán István 

 dr. Dérer István 

 Kecskés Attila 

 Gubán Zoltán, Vízművek igazgató 

 Kerekes László, műszaki 
osztályvezető, Bátonyterenye 

 Sólyomi Zoltán 

 Takács Zoltán 

 dr. Lengyel Tamás rendőrkapitány 

 Livó László 

 Hornyák László 
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Pásztói Területi Munkacsoport  

 Sisák Imre 

 dr. Bablena Ferenc István 

 Balogné Kotroczó Katalin 

 dr. Hajas Pál 

 Géczi László Miklósné 

 Bárány Barnabás, HIKSZ Kft. 

 Klátyik András 

 Malomhegyi Lajos 

 Mészáros Sándor 

 Tóth Lászlóné, Pásztói Muzsla 
Néptánc és Hagyományőrző 
Egyesület 

 Bakallár Tamás, Illés Rudolf, Pásztói 
Szabadidő Sport Egyesület 

 Szilágyi Albert 

 Hrncsjár Mihályné 

 Viczián Norbert, vállalkozó, Palotás 

Balassagyarmati Területi 
Munkacsoport 

 

 Medvácz Lajos 

 Csach Gábor 

 Barna János Béla 

 Látkóczki Bálint 

 Meló Ferenc 

 Palotai Szilárd 

 Ádám György 

 Horváth Zoltán 

 Jánvári Andrásné 

 dr. Kovácsné Nagy Mária 

 Friedrich Béla 

 Zoltán János 
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 Zolnyánszki Zsolt 

 dr. Varga Andrea 

 Moór Mátyás 

 Szegner Sarolta 

 Szabó Ildikó 

 


