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Tisztelt Közgyűlés! 

A testület legutóbb a novemberi ülésen kapott tájékoztatást a 2014-2020-as tervezési 
ciklushoz kapcsolódó döntésekről, a tervezői feladatok humánerőforrás összetételéről, a 
költségekről és a finanszírozás kérdésköréről, továbbá a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11 § c) pontja alapján 
a megyei önkormányzat koordinációs feladatainak ellátásáról. 

Fontosnak tartom azt, hogy megismerjük a „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” 
munkaanyagának készítése során szükséges tevékenységeket, az ehhez kapcsolódó 
folyamatokat, a megtett intézkedéseket, hiszen csak így lehet valós, megalapozott, 
felelősségteljes döntéseket hozni a közeljövő tervezett fejlesztéseiről. 

I. Összefoglalás a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetésre vonatkozó megyei 
tervezésről 

I.1. A tervezés keretei 

Jelen uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jut a megfelelő módon 
előkészített és megalapozott területi terveknek. A területi tervek hozzájárulnak a jelen uniós 
költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keretbe tartozó európai strukturális és 
beruházási alapokból (továbbiakban: ESB alapok) finanszírozandó operatív programok (a 
továbbiakban: OP) tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású területi és 
ágazati OP-ban megjelenhessenek a területi fejlesztési igények. 

Az EU kohéziós politikájának elsődleges célja, hogy erősítse a tagállamok gazdasági és 
szociális összetartását, áthidalja a tagállamok régiói közötti fejlettségbeli különbségeket, 
segítve a kevésbé előnyös helyzetű régiók felzárkózását. Hozzájárul továbbá az Európa2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósításához, az intelligens, fenntartható és befogadó 
növekedés eléréséhez. 

Az EU célkitűzéseinek megvalósítása, a programozási folyamat elősegítése érdekében 
létrejött a Közös Stratégiai Keret (KSK), mely stratégiai irányokat határoz meg az ESB 
alapok felhasználása vonatkozásában.   

A KSK keretfeltételeket (pl.: tematikus célok) nyújt a Partnerségi Megállapodás (PM) és az 
OP-k készítéséhez. A PM az Európa2020 intelligens, fenntartható és befogadó növekedési 
célkitűzéseivel összhangban, azok megvalósítását elősegítve nemzeti szinten azonosítja az 
ország legfontosabb kihívásait, kitűzi a fő fejlesztési prioritásokat, intézkedéseket.  
Fontos megemlíteni, hogy a jelen tervezési időszakot tekintve a régiókategóriák 
meghatározása tekintetében is változások történtek:  

- Kevésbé fejlett régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je alacsonyabb az 
EU27 átlag GDP-jének 75%-nál (benne az Észak-magyarországi Régió); 

- Átmeneti régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je az EU27 átlag GDP 
érékének 75 és 90%-a közé esik; 

- Fejlettebb régiók: azok a régiók, amelyek 1 főre jutó GDP-je magasabb az EU 27 átlag 
GDP-jének 90%-ánál. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete határozza meg azt a 11 tematikus 
célkitűzést, amelyek elérésének támogatásával a kohéziós politika hozzájárul az Európa 2020 
stratégia céljaihoz, és amelyek egyben a támogatáspolitika alapját is képezik.  
A tematikus célokon belül a fejlesztési beavatkozásokat beruházási prioritásokhoz kell 
rendelni az OP-ban, melyek végrehajtásának sikerességét mutatókkal mérik. A beruházási 
prioritásokat az uniós alapokra vonatkozó rendeletek tartalmazzák. 



3 
 

Az OP-k tervezéskoordinációs feladatainak felelősségi rendjét és határidőit a 2014-2020 
közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és 
intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatokról szóló 1600/2012. 
(XII.17.) Korm. határozat jelölte ki. A Korm. határozat 1. melléklete az alábbi OP-k szakmai 
tartalmának meghatározására a Nemzetgazdasági Minisztériumot (a továbbiakban: NGM) 
jelölte ki első helyen felelős tárcaként: 

- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (általános rövidítése: GINOP); 
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (általános rövidítése: TOP); 
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (általános rövidítése: VEKOP). 

I.2. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program küldetése és felépítése 

A TOP küldetése, hogy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátrányos 
helyzetű térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azokat a fejlődési elemeket, 
amelyekkel erőforrásaik kibontakoztathatók és aktivizálhatók. A fő beavatkozási logika tehát 
nem a felzárkóztatás, hanem a fejlődési potenciálok megtalálása, megerősítése. A TOP 
elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése. 
A TOP a Kormány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és foglalkoztatási céljaira 
tekintettel az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg: 

- gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek 
biztosítása; 

- vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás 
javításához szükséges feltételek biztosítása. 

A korábbi fejlesztéspolitikai tapasztalatok szerint szükség van egy olyan területi beavatkozási 
logikára, amely lehetővé teszi, hogy a különféle szintekhez a térségi sajátosságoknak 
megfelelő, eltérő irányokat rendeljünk. A TOP ezt a törekvést képviseli. 
A TOP által biztosított forrásokra két területi szintet határoltak le: megyei és megyei jogú 
városi (a továbbiakban: MJV) szint. A TOP beavatkozásai mindkét szinten integrált területi 
program  (a továbbiakban: ITP)  keretében  valósulnak  meg, amelyek – előre meghatározott 
indikatív forráskerettel – tervezhetőek.  
A tervezés és végrehajtás modelljét a következő ábra szemlélteti: 
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Az egyes megyei fejlesztésekhez a TOP csak egy „menüt” határoz meg, amelynek 
beavatkozási elemeit az egyes területi egységek – meghatározott kereteken belül – specifikus 
adottságaiknak és kihívásaiknak megfelelően kombinálhatják. 
A TOP prioritásait és intézkedéseit – az Európai Bizottságnak benyújtott legutolsó OP 
tervezet szerint – az előterjesztés mellékletét képező táblázat szemlélteti. 
 

I.3. A megyei integrált területi programok indikatív forráskerete 

A megyék ITP-k megvalósítására szolgáló forrását a TOP biztosítja. A kevésbé fejlett 
régiókban elhelyezkedő 18 megye területi szintű indikatív forrásallokációját a 2014–2020 
közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei 
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források 
megoszlásáról szóló 1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 
rögzítette. A Kormányhatározat a tervezés szintjeit (megyei szint, megyei jogú város szintje, 
várostérség és a megyei jogú város térségének szintje=járás), valamint az ezekhez rendelt 
indikatív forráskereteket tartalmazta.  

A 2014. december 3-án megjelent 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint 
az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) a fenti Kormányhatározatot visszavonta továbbá 
a forráskerteket és a fejlesztés területi szintjeit az alábbi módon állapította meg: 

- Nógrád megyére jutó forráskeret:    41, 13 Mrd Ft-ra változott; 

- Salgótarján Megyei Jogú Városra jutó forráskeret:  9,20 Mrd Ft-ra változott; 

- A korábbi Kormányhatározattól eltérően az integrált területi program kialakításához a 
megyei és a megyei jogú város szintjét jelöli meg. 

 
A Határozatban forráskeretein jól érzékelhető a gazdaságfejlesztésre történő fókuszálás, 
tekintettel arra, hogy erre a területre a keret 60%-a fordítandó. Ezzel összhangban a megyék 
esetében is a TOP források nagyobb részét gazdaságélénkítéssel összefüggő fejlesztésekre 
kell fordítani. Az ITP-be kerülő projektek finanszírozása azok szakmai előkészítettsége 
alapján történik. 
A forráskeretek megoszlását és változását az alábbi táblázat szemlélteti: 

1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat  1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat 
A 1298/2014. (V. 5.)  
Korm. Határozatban 

 és a  
1702/2014. (XII. 3.) 
 Korm. Határozatban  

foglalt források   
különbsége  

(M Ft) 

A megyei önkormányzatok tervezési 

jogkörében készülő megyei szintű 

fejlesztési programok forrásainak 

indikatív, megyék közötti 

megoszlása 

Várostérségek és a 
megyei jogú városok 

térségeinek 
fejlesztését támogató 
források indikatív, 

járások szerinti 
megoszlása 

tervezés  
összesen 

  

A megyei önkormányzatok 
tervezési jogkörében készülő 

megyei szintű fejlesztési 
programok forrásainak indikatív, 

megyék közötti megoszlása 
  

Megye 
Forrás 
(M Ft) 

Forrás 
(M Ft)   

Forrás  
(M Ft)       

Forrás 
(M Ft)     

Nógrád   20 109,2     11 412,8     31 522,0       41 130,0       +9 608,0 

Salgótarján   nem releváns   nem releváns   8 663,70       9 200,00       +536,30 

ÖSSZESEN     40 185,70 50 330,00 10 144,30 
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I.4. A megyei tervezési folyamat logikája 

A megyei tervezési folyamat az alábbi 7 fő feladatkörből áll: 

1. megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése (2012-ben készültek el); 

2. megyei területfejlesztési koncepció elkészítése (2014. április végéig készültek el); 

3. megyei területfejlesztési program elkészítése (elkészítését a 218/2009. (X.6.) Korm. 
rendelet szabályozza, átfogó, teljes tervezéssel készül, azaz valamennyi, a megye 
szempontjából fontos fejlesztési szükségletre reagál, valamennyi fontos fejlesztési 
területre vonatozóan határoz meg célokat, beavatkozási irányokat, feladatokat, melyek 
az ITP-ben kerülnek részletesebb kidolgozásra, 2014. szeptemberére készült el); 

4. a megyei integrált területi program elkészítése (2015 áprilisára készítendő el); 

5. partnerség biztosítása; 

6. területi koordináció ellátása; 

7. Uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése. 
 

A megyei tervezési folyamat során elkészítendő dokumentumok összefüggéseit a következő 
ábra tartalmazza: 
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A megyék a területfejlesztési koncepciójuk és a területfejlesztési programjuk alapján 
összeállították azt ITP-t, amelyet a TOP forrásaiból biztosított indikatív, dedikált keretük 
terhére szándékoznak megvalósítani. A dokumentumok tartalmához illeszkedve meg kell 
jelölni azokat a legfontosabb megyei fejlesztési igényeket, amelyeket az ágazati OP-k 
támogatásával terveznek megvalósítani. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 
ágazati OP-khoz tartozó fejlesztések vonatkozásában még nem hozott döntést, tekintettel arra, 
hogy jelenleg sem véglegesek az ágazati OP-k szakmai tartalmi követelményei. 
 

I.5. A tervezéssel összefüggő területi koordináció  

A megyei tervezés érdekében olyan fórumokat javasolt működtetni, melyek feladata a 
fejlesztések feltárása, szakmai összehangolása, a kidolgozás koordinálása. E fórumok 
létrehozásáról, formájáról a megyei önkormányzat döntött. 
A megyei koordináció szintjei: 

- Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (NMTT) – megyei szint; 
- 6 területi munkacsoport (TMCS) – járási szint; 
- 5 ágazati munkacsoport – horizontális szakmai szint. 

 
A megyei területfejlesztési konzultációs fórum intézményét a Tftv. 14/B. §-a rögzíti. Eszerint 
a megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú város(ok) közgyűlése(i) 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A konzultációs fórum a törvény 
szerint előzetesen állást foglal a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben. 
Bár Salgótarján MJV fejlesztési programjait önállóan, saját forráskeretre tervezi, képviselője 
megfigyelői státuszban vesz részt a Salgótarján járási TMCS munkájában annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a folyamatos információáramlás.  
 
A Tftv. 14/A. §-a alapján régiónkban is működik a 3 (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád) megyei önkormányzat közgyűlésének elnökei részvételével az Észak-Magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum (a továbbiakban: Fórum). A Fórum – a 
hatályos szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 7. pontja alapján – 
titkársági feladatait a mindenkori soros elnök által irányított megyei önkormányzati hivatal 
látja el. Ezt 2014. júliusától 2014. decemberéig hivatalunk végzi.  

A Fórum a TOP-hoz kapcsolódó megyei tervezett fejlesztések megyék közötti 
összehangolásában kaphat szerepet (pl. több megye területét érintő fejlesztések). 

II. A megyei tervezés alapjai 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezési időszak forrásainak felhasználásához kapcsolódó 
OP-k tervezetét – a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
kivételével – 2014. november közepén nyújtotta be Magyarország Kormánya az Európai 
Bizottságnak. A cél hazánk részéről, hogy az egyeztetés minél inkább felgyorsuljon. Az OP-k 
újabb verziója – immáron negyedik alkalommal – a Széchenyi2020 internetes felületen is 
elérhetővé vált, melyhez a véleményezés 2014. november végén továbbításra került a 
Miniszterelnökség felé. 

A Kormány az alábbi OP-k jelenlegi tervezetét megtárgyalta és alkalmasnak találta arra, hogy 
az Európai Bizottság elé beterjessze: 
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- 1666/2014. (XI. 20.)  Korm. határozattal: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programot és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív 
Programot; 

- 1667/2014. (XI. 20.)  Korm. határozattal: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Programot, a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programot (a továbbiakban: TOP), Versenyképes Közép-
Magyarország Operatív Programot; 

- 1668/2014. (XI. 20.)  Korm. határozattal: a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Programot; 

- 1669/2014. (XI. 20.)  Korm. határozattal: a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Programot és az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Programot. 

A Nógrád megyei tervezés tematikájához a TOP nyújt kereteket, ezek fejlesztési 
lehetőségeinek köréből választhatunk, ezek forrásaira tervezhetjük integrált területi 
programjainkat. Ezt egészítik ki az ágazati OP-k fejlesztési tématerületei. 

A megyei ITP-n belül a gazdaságfejlesztési részprogram keretében kiemelt hangsúly és 
forráskeret helyeződik a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekre.  

Az ITP-k másik eleme a megyei településfejlesztési részprogram, amely a többpólusú, 
kiegyenlített gazdasági térszerkezet és településszerkezet kialakulását segíti elő. 

Ezen dokumentumok kidolgozását a lehető legnagyobb részletességgel szükséges megtenni, 
melynek indoka, hogy elsősorban a TOP keretében valósulnak meg azok a térségi szintű 
fejlesztések, amelyek a megye „döntési kompetenciájába” tartoznak. Ez az OP felelős a helyi 
fejlesztési igények támogatásáért, amelyek kiegészítik a központi szinten megfogalmazott 
fejlesztési célokat és prioritásokat. 

A megyei ITP mellékletét kell, hogy képezze az a projektlista, melynek „felülvizsgálatát”, 
pontosítását 2014-ben már több alkalommal elvégeztük, és megküldtük az NGM és a 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) felé.  

A tervezés előrehaladtával a projektlistákat a központi irányítással készülő akciótervekhez 
igazítva évente felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

A megyei ITP-hez kapcsolódóan 2013 decemberében kezdődött a projektgyűjtés, melynek 
keretében az önkormányzatok, vállalkozások, nonprofit szervezetek, egyéb intézmények 
rögzítették elektronikus rendszerünkben (programtervezes.hu) projektjavaslataikat. A 
javaslatok többkörös szűrésen estek keresztül, és többször megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Tervezéskoordinációs Tanács, illetve a járásokban kialakított TMCS-k. 

A tervezésben résztvevő szakemberek az ITP csomagjainak összeállításához minden járásra 
egységes „koncepciót” dolgoztak ki. A hatékonyabb munkavégzés érdekében járási felelősök 
kerültek kijelölésre.  

járás felelős 
Balassagyarmati dr. Feketéné Benkó Kata 
Bátonyterenyei Vadas Anett 
Pásztói Kozmáné Tábori Anita 
Salgótarjáni Horváth Attiláné 
Szécsényi Szakács Ferencné 
Rétsági Sándor Roland 
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A megyei gazdaságfejlesztési részprogram, mely projektcsomagokból épül fel, alapvetően 
olyan gazdaságfejlesztési fókuszú, a TOP 1. (Térségi gazdasági környezet fejlesztése a 
foglalkoztatás elősegítésére) és TOP 6. prioritásaihoz (Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés) illeszkedő projektek 
összességéből áll, amelyek megvalósításához megyei koordináció (illetve forráskeret) 
szükséges.  
 
Kezdeti lépésként a járási TMCS-k meghatározták a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 
„vezérprojektet”, (melyek azóta pontosításra kerültek), valamint a települések által feltöltött 
projektek közül azokat, amelyek megfelelő előkészítettséggel bírnak. 
 

Járás „Vezér” projektcsomag tartalma 

Balassagyarmati járás Iparterület- és kapcsolódó útfejlesztés 

Bátonyterenyei járás Iparterület- és kapcsolódó útfejlesztés, szociális gazdasági 
inkubátor létesítése 

Pásztói járás Iparterület- és kapcsolódó útfejlesztés, gyártási inkubátor 
létesítése 

Rétsági járás Tudásközpont és innovációs inkubátorház létesítése 

Salgótarjáni járás Komplex vállalkozói park létesítése és iparterület fejlesztés, 
mobilitást segítő útfejlesztés 

Szécsényi járás Sertés vágóüzem és biogáz üzem létesítése, önkormányzati 
üzleti infrastruktúra és útfejlesztés 

Forrás: TOP részdokumentum, munkaközi anyag, 2014. május 

Több alkalommal részletes konzultációra került sor a járási munkacsoportok tagjaival. Az első 
alkalommal bemutatásra kerültek a projektgyűjtés összesített eredményei (nem csak a TOP 
vonatkozásában), illetve átgondolásra kerültek azok a tevékenységek, melyeket még a 
projektcsomagok véglegesítése előtt el kell végezni. A második alkalommal a járási 
projektcsomagok egyeztetése történt meg projektelemenként  

Az NTH kérésének megfelelően 2014. április 17-én megküldésre kerültek a Nógrád 
megyében lezajlott térségi projektgyűjtés keretében megismert települési igényeket tartalmazó 
gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részdokumentumokhoz kidolgozandó központilag 
elkészített sablonok.  

2014. március 3-12. között kistérségi fejlesztési műhelyek megszervezésére került sor, ahol az 
adott térség munkacsoport tagjai tájékoztatást kaphattak a megyei projektgyűjtés aktuális 
állásáról, valamint a saját térségéből feltöltött projektekről. 

2014. május 12-20. között újabb térségi műhelyek megrendezésére került sor a megye 6 
városában. A rendezvényen a TMCS-k tagjai információt kaptak a tervezés, és az OP-k 
aktuális állapotáról, valamint az akkor hatályos források felosztásáról. Tekintettel a 
forráskeretek szűkösségére, célszerű volt minden járásban meghatározni, melyek azok a 
vezérprojektek, amelyekre a többi fejlesztési elképzelés is „felfűzhetők”. A munkacsoportok 
ezért „kiválogatták” azokat a projekteket, melyek megvalósulását valóban reálisnak és 
fontosnak tartják. 

A fejlesztéseket tartalmazó teljes lista 2014 júniusában került megküldésre a NGM és NTH 
részére, az ITP előzetes munkaanyagaként. 
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2014. augusztus 4-én megérkezett a NGM tervezés aktuális feladataihoz kapcsolódó 
útmutatója, továbbá a tervezési „menetrend”. 
Ebben rögzítésre került, hogy a TOP intézkedések szakmai követelményrendszerét augusztus 
15-éig a tervezők részére továbbítják. Az említett útmutató az ígért határidőre nem érkezett 
meg, így a járásonként összeállított projektlisták felülvizsgálatát csak „feltételesen” lehetett 
elvégezni. 

2014. szeptember 26-ig volt lehetőség a TOP intézkedésekbe sorolt projektek pontosítására. 

2014. szeptember 29. és október 2-a között a megye minden járásában TMCS ülésre került 
sor. A munkacsoportok döntöttek arról, hogy a járás területén lévő települések sorszámozott 
TOP javaslatait – előzetesen – támogatja-e vagy sem, figyelembe véve a járásra allokált TOP 
forrást és a járási keret lakosságszám arányos megbontását (utóbbit a fejlesztésben résztvevő 
szakemberek állították össze, annak érdekében, hogy a települések projektjeinek méretét 
orientálják a helyi, megvalósítható lépték irányába). 

Javasolt figyelembe venni a járási projektlisták döntésénél a Partnerségi Megállapodás azon 
elvét, hogy a TOP kisléptékű, helyi és térségi jelentőségű fejlesztéseket támogat.  

A TMCS ülésre készült listák éves bontásban – 2015., 2016., 2017., 2018-2020 – tartalmazták 
az adott időszakra ütemezett települési projekteket. Külön listára kerültek azok a projektek, 
amelyeket a település maga is hátrébb sorolt, illetve jelentősen túlmutatnak a lakosságarányos 
elvi kereten, valamint amelynél nem biztosított az, hogy a TOP szakmai 
szempontrendszerének meg tud felelni.  

A projektek kiválasztását nagymértékben nehezíti, hogy jelenleg is csak tervezet ismert a 
szakmai szempontrendszerről, így feltételezhető, hogy a TMCS által elfogadott listán szereplő 
fejlesztési javaslatoknak nem mindegyike lesz támogatható.  
Emiatt az egyes részprogramok összértékének átlagosan 80 %-át kitevő nagyságrendű 
tartaléklisták kialakítására került sor, hogy (amennyiben a támogatási feltételek ismertté 
válnak) biztosítható legyen a hatékony és gördülékeny „projektutánpótlás”. 

A megyei ITP-nek jelenleg elkészült a tervezete, melyet a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése a 88/2014. (X. 9.) Kgy. határozatával fogadott el, ugyanezen határozat 
mellékletét képezi azon lista is, amely a projektcsomagokba tartozó projekteket foglalja össze. 

A járási részprogramok esetén a projektek az alábbi tematikus csomagokba kerültek 
besorolásra:  

− Humán infrastruktúra és társadalom fejlesztési projektcsomag 
− Népességmegtartást és környezetbiztonságot támogató projektcsomag 
− Széndioxid-kibocsátás csökkentését elősegítő projektcsomag 
− Helyi identitás projektcsomag 

Egy csoportba azonos beavatkozási célt szolgáló, egyedi pontszerű (tipikusan közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó) infrastruktúra-fejlesztések tartoznak. 
A települési projektek pontosítása folyamatosan történik a helyszíni műszaki bejárásnak 
köszönhetően. 

A 2014. október 12-ei önkormányzati választásokat követően több településen változott a 
polgármesterek személye. Ezen polgármestereknek 2014. november 14-ig volt lehetőségük 
arra, hogy a korábban benyújtott projektek módosítását jelezzék, vagy újakat 
kezdeményezzenek a járási felelőshöz eljuttatva. 
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A megjelölt idő alatt több település „régi” és „új” polgármestere élt a módosító 
kezdeményezésekkel: 

Bátonyterenyei járás: Nemti, Dorogháza polgármesterei változtak és kezdeményezték a 
már beadott javaslatok módosítását, pontosítását. 

Balassagyarmati járás: Hont és Magyarnándor települések polgármesterei nem változtak, 
de az új testület megalakulását követően egyeztetést kezdeményeztek. A polgármester 
változással érintett települések közül Galgaguta és Szécsénke egyáltalán nem 
rendelkezik TOP-ból támogatható projektjavaslattal. 

Rétsági járás: Nőtincs, Szátok, Kisecset, Keszeg esetében telefonos megbeszélésre, 
Tereske, Szendehely, Romhány, Rétság, Legénd településeknél személyes találkozóra 
került sor. Felsőpetény esetében sajnos többszöri megkeresésre sem sikerült elérni a 
polgármestert. 

Pásztói járás: Tar, Kálló, Pásztó, Csécse 
Szécsényi járás: Szalmatercs község 
Salgótarjáni járás: Litke, Kishartyán, Nagybárkány, Rákóczibánya, Bárna, Szilaspogony, 

Sámsonháza és Cered polgármestereivel megtörtént az egyeztetés, de a módosított 
projektek nem mindegyike került még elküldésre az érintett települések közül. 

 
2014. november 26-án felhívás jelent meg a megyei önkormányzat honlapján, valamint a 
helyi médiában „Nógrád megyei turisztikai projektek” benyújtásával kapcsolatban, tekintettel 
arra, hogy a turisztikai projektek jelentős része nem illeszkedett a szakmai szempontrendszer 
tervezethez. Így 2014. december 15-ig van lehetőség új projektek benyújtására, illetve 
feltöltésére. 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására! 

 

Salgótarján, 2014. december 5. 
 
 
 Skuczi Nándor 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos 

végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról  
(2014. december) 

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

 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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A TOP prioritásai és intézkedései (2014. novemberi verzió) 

 

Prioritási tengely /  
Intézkedés 

Célkitűzés Kedvezményezett Támogatható tevékenységek 

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítése  

1.1. Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 

1.A. A vállalkozások 
munkahelyteremtő 
képességének ösztönzése, a 
helyi gazdaság működését 
segítő helyi-térségi feltételek 
biztosításával 

1.1. önkormányzatok, önkormányzati 
többségi tulajdonú vállalkozások. A 
város-vidék kapcsolatok erősítését 
szolgáló és a helyi fejlesztési stratégiához 
illeszkedő komplex projektek esetén 
CLLD szervezetek 

Üzleti infrastruktúra és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése (új 
létrehozása csak kivételes esetben). Iparterületek, ipari parkok, 
technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, 
logisztikai központok fejlesztése, kiemelten a szolgáltatás-
fejlesztésre fókuszálva. 

1.2. Társadalmi és környezeti 
szempontból 
fenntartható 
turizmusfejlesztés 

1.B. A turizmus területi 
adottságaiban rejlő endogén 
potenciál kibontakoztatása a 
foglalkoztatás elősegítése 
keretében 

1.2. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szervezetek, 
egyházak 

A térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű 
tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, amelyekkel a megyei 
szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések 
valósíthatóak meg. Pontszerű fejlesztések nem támogathatók 
Részletek: ld. felhívás a megyei honlapon. 

1.3. A gazdaságfejlesztést és 
a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés 

1.C. A munkahelyek 
elérhetőségének javítása, a 
munkavállalók mobilitásának 
segítése a közlekedési 
feltételek fejlesztésével 

1.3. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, NIF Zrt, Magyar Közút N. 
Zrt, helyi közlekedési társaságok, 
helyközi társaságok, MÁV Zrt. 

A TEN-T hálózaton kívüli jellemzően alacsonyabb rendű utak 
felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a települések 
gazdasági területei jól megközelíthetőek legyenek a vállalkozások 
és a munkavállalók számára. A beavatkozások nem pontszerűen, 
hanem a megye, integrált fejlesztési programjainak részeként 
valósulhatnak meg, közvetlen gazdaságfejlesztési és 
foglalkoztatási kapcsolódással. A TEN-T hálózaton kívüli utak 
közül az országos közúthálózat 4-5 számjegyű útjainak és 
belterületi önkormányzati utak (kivéve mg-i és erdészeti utak) 
burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése. Országosan 
összesen 675 km út építhető újra vagy újítható fel!!! 

51-90/2014. ikt. számú előterjesztés melléklete 
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1.4. A foglalkoztatás segítése 
és az életminőség 
javítása családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztésével  

1.D. Kisgyermekesek 
munkaerőpiacra történő 
visszatérése a gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése által 

1.4. Helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szervezetek, non-
profit szervezetek, nappali ellátást nyújtó 
intézmények 

Az intézkedés a 3 éves kor alatti gyermekek elhelyezését és a 3-6 
éves gyerekek óvodai elhelyezését is támogatja. Elsősorban 
önkormányzati fejlesztésekre fókuszál, de teret kíván adni a családi 
napköziknek, vagy óvodával integráltan működő bölcsődéknek is. 

2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 

2.1. Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

2.A. Vállalkozói tevékenységek 
ösztönzése és a népesség 
megtartása 

2.1. Helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, non-profit és civil 
szervezetek, egyházak 

Elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket tartalmaz, melyek a 
TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a 
fiatalok megtartásához járulnak hozzá, egyúttal a települések 
általános környezeti állapotát javítják. Gazdaságélénkítő 
településfejlesztés: kiemelten városokban kereskedelmi, 
szolgáltató funkcióbővülés (pl. piac), barnamező rehabilitáció, 
család- és klímabarát zöldfelület fejlesztés; Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: belterületi 
csapadékvíz-elvezetés, hulladékhasznosítás, hulladéklerakó 
rekultiváció; Szemléletformáló akciók, képzések. 

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 

3.1. Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

3.A. Fenntartható közösségi 
mobilitás erősítése 

3.1. Helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, központi költségvetési 
szervek és intézményeik, közösségi 
közlekedési közszolgáltatási szerződés 
alapján ellátó gazdasági társaságok (helyi 
és helyközi közlekedési társaságok), 
jogszabály alapján meghatározott 
kizárólagos építtetők (pl. NIF Zrt., 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.) 

A városi közlekedési fejlesztések terén kiemelt jelentőséggel bír a 
környezetbarát közlekedési módok elterjesztése a közösségi 
közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya 
fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók); P+R, B+R 
parkolók és csomópontok fejlesztése; Igényvezérelt 
személyszállítási szolgáltatási rendszer kialakítása (város-vidéki); 
Közlekedésbiztonsági fejlesztések; Kerékpárforgalmi 
létesítmények építése, felújítása; Szemléletformáló akciók 
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3.2. Önkormányzatok 
energiahatékonyságának 
és a megújuló energia-
felhasználás arányának 
növelése 

3.B. A települési önkormányzatok 
energiahatékonyságának 
javítása és a megújuló 
energiaforrások részarányának 
növelése 

3.2. önkormányzatok, önkormányzati 
többségi tulajdonú vállalkozások, 
valamint azok az intézmények, amelyek 
önkormányzati tulajdonú épületen látnak 
el üzemeltetési, működtetési, feladat-
ellátási felelősséget, illetve a 
szemléletformáló akciók esetében ezeken 
túl civil szervezetek. A város-vidéki 
kapcsolatok erősítését szolgáló és a helyi 
fejlesztési stratégiához illeszkedő 
megújuló energetikai projektek esetében 
CLLD szervezetek 

Önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra 
energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek 
hőszigetelésének javítása, megújuló energiaforrások alkalmazása; 
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása komplex helyi programok keretében (saját 
energiaigény kielégítésére); Önkormányzatok Fenntartható Energia 
Akcióprogramjai (SEAP) elkészítésének támogatása. 

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 

4.1. Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális 
fejlesztése 

4.A. Önkormányzati 
közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének és 
minőségének fejlesztése 

4.1. központi költségvetési irányító és 
költségvetési szervek, helyi 
önkormányzati költségvetési irányító és 
költségvetési szervek, önkormányzati 
többségi tulajdonú vállalkozások 

Az egészségügyi alapellátási szolgáltatásnak helyet adó épületek 
korszerűsítése, felújítása, átalakítása, eszközbeszerzés. Háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ellátás, fogászati alapellátás, a területi védőnői 
ellátás, iskola-egészségügyi ellátás (iskolán kívül). 

4.2. A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése 

4.B. A leromlott városi területeken 
élő alacsony státuszú 
lakosság, kiemelten a romák 
életkörülményeinek javítása 

4.2. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szerveztek, 
egyházak. 

A társadalmi leszakadás mérséklése érdekében, a családokról, 
gyermekekről, fogyatékosokról, az időskorúakról, 
szenvedélybetegekről, a hajléktalan emberekről gondoskodó 
szociális alapellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztését 
támogatja.  
(Étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, 
nappali ellátások, gyermekjóléti szolgálat) 

4.3. Leromlott városi 
területek rehabilitációja 

 4.3. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szerveztek, 
egyházak, gazdasági társaságok és 
szövetkezetek. 

Kizárólag városi jogállású területeken! A szociális városrehab. 
intézkedés keretében az érintett, települési szövetbe ágyazott 
városrészek meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, új 
gazdasági, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, 
a településtől elkülönült telepek felszámolása és az ott élők 
integrációja támogatható. 
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5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés 

5.1. Foglalkoztatás-növelést 
célzó megyei és helyi 
foglalkoztatási 
együttműködések 
(paktumok) 

5.A. A foglalkoztathatóság javítása 
és a helyben, a helyi és térségi 
gazdasági szereplők által 
foglalkoztatottak számának 
növelése 

5.1. önkormányzatok, önkormányzati 
többségi tulajdonú vállalkozások, 
magánvállalkozások, civil szervezetek, 
megyei kormányhivatalok munkaügyi 
központja, képző intézmények. 

Megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) 
létrehozásának és működésének támogatása, tevékenységi körük, 
eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a 
foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való 
bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.  

5.3.* A társadalmi 
együttműködés 
erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex 
programok 

5.B. A leromlott városi területeken 
élő alacsony státuszú 
lakosság, kiemelten a romák 
életkörülményeinek javítása 

5.3. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, civil szerveztek, 
egyházak, gazdasági társaságok és 
szövetkezetek. 

Társadalmi hátrányok kompenzálását célzó programok; 
közösségépítés; szegénység megállítása; szegregáció csökkenése, 
romák helyzetének javítása (szociális városrehabilitáció ESZA 
kiegészítője) 

5.4. Helyi közösségi 
programok 
megvalósítása 

5.C. Helyi szintű társadalmi 
párbeszéd és helyi identitás 
erősödése 

5.4. helyi önkormányzati költségvetési 
irányító és költségvetési szervek, 
önkormányzati többségi tulajdonú 
vállalkozások, képző intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, társasházak, 
érdekképviseletek. 

Helyi közösséget és identitást erősítő akciók; helyi 
közösségfejlesztési programok megvalósítása; helyi partnerségi 
együttműködések szervezése, erősítése; ösztöndíjprogram; 
bűnmegelőzést, közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását 
segítő intézkedések (helyi bűnmegelőzési stratégiák, 
drogprevenció) 

6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban 

A többi tartalom ismétlődik a megyei jogú városokra vetítve (önállóan terveznek saját forráskeretre) 

7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 

7.1. Kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális 
fejlesztése 

7.A. A városi lakosság közösségi 
aktivitásának növelése a helyi 
közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

7.1. helyi önkormányzati költségvetési irá-
nyító és költségvetési szervek, 
magánvállalkozások, civil szervezetek, 
egyházak, közintézmények, CLLD 
szervetek. 

Az intézkedés kísérleti jelleggel, korlátozott számú, szakmai 
alapon kiválasztott városban valósul meg.   

7.2. Helyi közösségszervezés 
a városi és helyi 
fejlesztési stratégiához 
kapcsolódva 

7.B. A városi lakosság közösségi 
aktivitásának növelése a helyi 
közösségszervezés és 
kulturális kínálatbővítés 
segítségével 

7.2. helyi önkormányzati költségvetési irá-
nyító és költségvetési szervek, 
magánvállalkozások, civil szerveztek, 
egyházak, közintézmények, CLLD 
szervezetek. 

Helyi közösségszervezési tevékenységek; helyi identitást erősítő 
tevékenységek 

 


