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Tisztelt Közgyűlés! 
A testület a 2014. december 18-ai ülésen kapott tájékoztatást a 2014-2020 közötti kohéziós 
politika operatív programok költségvetési forrásainak felhasználásához kapcsolódó tervezési 
folyamatról, kereteiről, „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” munkaanyagának (a 
továbbiakban: ITP 1.0) készítése során végzett tevékenységről, és az ehhez kapcsolódó 
intézkedésekről.  
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a minél szélesebb körű információ megosztása érdekében 
2015. február 10-én Balassagyarmaton, 12-én Salgótarjánban a polgármesterek és egyéb 
érdeklődők részvételével tájékoztató szakmai nap megrendezésére került sor, melynek 
keretében a résztvevők a területi tervezés aktualitásait ismerhették meg. A területfejlesztésben 
résztvevő szakemberek a TOP részletes bemutatásán túl az új eljárásrendről is tájékoztatták a 
megjelenteket. 

Az azóta eltelt időszakról, a folyamatban lévő munkafázisokról az alábbiakban adok számot: 

Jelen előterjesztés első változata (37-13/2015. ikt. számú) a közgyűlés tagjai részére 2015. 
február 19-én megküldésre került. A Területfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a 
2015. február 24-ei ülésén megtárgyalta az anyagot, több olyan kérdésben állást foglalt, mely 
érinti a végleges javaslatot. Egy feladat vonatkozásában pedig szükség van arra, hogy az 
előkészítők a március 3-ig rendelkezésre álló szűk egy hét alatt további egyeztetéseket 
folytassanak, így a Bizottság arról is döntött, hogy a közgyűlés március 3-ai ülése előtt ismét 
tárgyalni fogja a jelen anyagot. Mindezek alapján a következő technikai jellegű információkat 
szükséges megosztani: 

- a február 19-ei, első változathoz viszonyított módosítások, kiegészítések dőlt betűvel 
szerepelnek jelen anyagban, 

- a Bizottság február 24-ei ülésén született döntések beépítésre kerültek a határozati 
javaslatba, 

- a Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság március 3-ai, a közgyűlést megelőző 
ülésén hozandó döntései alapján a II. határozati javaslat melléklete az ülés előtt kerül 
kiosztásra.  

I.  

A megyei tervezés jelenlegi szakasza lezárásának alapfeltétele a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) Európai Bizottság (a 
továbbiakban: EB) általi elfogadása.  
A magyar Kormány részéről 2014. december 18-án került sor a dokumentum (6.0 változat) 
„hivatalos” megküldésére az EB felé.  
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) 2015. február 5-én küldte meg a 
megyei önkormányzatok részére a technikai pontosításokkal módosított TOP véglegesnek 
tekinthető változatát.  
A TOP 2015. február 14-én került elfogadásra az EB által. 

II. 

A 2014-2020-as időszakban az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések vonatkozásában a 
legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentumnak az integrált területi program 
tekinthető (a továbbiakban: ITP), melynek feladata a TOP forráskeret felhasználási 
rendszerének meghatározása, és annak biztosítása, hogy a megye a helyi szükségletekre 
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válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP 
célértékek megvalósulásához. 

Az Európai Unióval történt egyeztetések alapján az ITP tervezési módszertana és tartalmi 
elvárása szinte újra szabályozásra került, ehhez kapcsolódóan 2015. február 9-én érkezett meg 
a NGM által összeállított „Útmutató a megyék integrált területi programjainak 
kidolgozásához és megvalósításához 2.0” című tervezésmódszertani dokumentum (a 
továbbiakban: útmutató) valamint a használatos indikátorok, mutatók. A TOP-hoz kapcsolódó 
hivatalos szakmai szempontrendszer azonban még jelenleg sem áll rendelkezésünkre. 

Az ITP-vel kapcsolatban továbbra is elvárás, hogy megalapozott igényeken alapuljon, 
azonban az eddig beérkezett projektek mostanra csak részben igazodnak a TOP véglegesnek 
tekinthető változatának tartalmához, illetve a 2014. évi önkormányzati választásokat követően 
több településen a korábban jelzett fejlesztési elképzelések megváltoztak. Mindezeket 
figyelembe véve, továbbá az útmutató irányelvei alapján szükséges a 88/2014. (X. 9.) Kgy. 
határozattal elfogadott ITP 1.0 változatának átdolgozása, melynek folyamata már 
megkezdődött. 

A NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárának – szintén 
február 9-én kelt – levele rögzítette az ITP-hez kapcsolódó egyes munkafázisok ütemezését, a 
vonatkozó feladatok a következők szerint kerülnek ismertetésre:  

Határid ő Feladat és felelős 

2015. január 28-február 12.: IH indító megbeszélések régiónként a területi szereplőkkel. 

2015. március 2. az ITP útmutató alapján első körös intézkedési szintű forrásallokációs 
és indikátorvállalási javaslat a területi szereplők részéről, annak 
megküldése az IH részére. 

2015. március 9. a program szintű kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása és 
véglegesítése a területi szereplők által és annak megküldése az IH 
részére. 

2015. március az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság IH általi 
összehívása, a kiválasztási kritériumrendszer elfogadása. 

2015. március 20. a forrásallokációs javaslatok IH általi összesítése és az egyeztetések 
lefolytatása. 

2015. április 6. ITP-k első körös verziójának megküldése az IH részére 
minőségbiztosításra. 

2015. április 27. az IH általi minőségbiztosítás eredményének megküldése. 

2015. május 11. végleges ITP benyújtása. 

2015. május-június az ITP-k NFK elé terjesztése és elfogadása. 

2015. június az ITP-k elfogadását követően a felhívások IH által megjelentetése. 

 
Figyelemmel arra, hogy a testület üléstervében elfogadott legközelebbi ülésére április 23-án 
kerül sor, azonban az átdolgozott ITP-t április 6-ig az IH-nak meg kell küldeni, a módosított 
ITP-t a Területfejlesztési Bizottság soron kívüli ülésén indokolt megtárgyalni, véleményezni, 
melynek birtokában teljesíthetők az NGM által közöltek. A vonatkozó felhatalmazást a III. 
határozati javaslat tartalmazza. 
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III. 

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően 
tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó ún. területi kiválasztási eljárásrend (továbbiakban 
TKR) eszközeként értelmezhető területi kiválasztási kritérium rendszert (a továbbiakban: 
TKKR), amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások 
(fejlesztési elképzelések) kiválasztását. 
A TKR-ről és az azt magában foglaló ITP-ről a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezik. 

A Kormányrendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság az alábbi ITP tartami 
elemeket hagyja jóvá: 

- az elfogadott ITP megnevezését, 

- az ITP-t végrehajtó területi szereplő
1, megnevezését, 

- az ITP teljes 7 éves forráskeretét, 

- az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, 

- az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. 

A megyei önkormányzat feladata elsősorban tervezési feladat, amelyhez számos döntést 
szükséges meghoznia a megyei közgyűlésnek. 

A megyei önkormányzat döntéshozói feladata elsőként a TKKR jóváhagyásakor, majd ezt 
követően a forráskeretek felhasználása (felosztása) kapcsán az ITP készítésekor jelentkezik. 

A hazai jogszabályalkotás a kiválasztási kritériumrendszer szükségességét a Kormányrendelet 
rögzítette, melynek 57. § (1) bekezdése szerint: 
A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer 
alapján elkészítik az ITP-t és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős 
miniszter részére. 

A TKKR területi szereplőre specifikált elemeinek – a TOP Monitoring Bizottsággal – 
elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok 
horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek 
meghatározásra. A kiválasztási kritériumok alapelvek, a későbbiekben ezek kerülnek 
átalakításra felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de 
minden esetben az adott témára igazítva, átfogalmazva, konkretizálva. 

A TKKR elvi keretet biztosít a majdani projektértékelési és kiválasztási 
szempontrendszerhez. Ezek egyrészt az IH hatáskörében rögzített kritériumok (TOP-hoz 
kötött kötelező elvárás rendszer), másrészt az ITP gazda területi szereplők által meghatározott 
kritériumai (a megyei területfejlesztési program célrendszeréhez kapcsolódó elvárás 
rendszer).  

Az IH által meghatározott kritériumokat minden területi szereplő egyaránt figyelembe veszi. 
A kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs 
lehetősége ezeken módosítani. 
                                                           
1 A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés 63. pontja alapján területi szereplő: megye, megyei jogú város és a főváros, amely az 
Integrált Területi Program összeállításáért, a helyi szintű projektkiválasztásért, valamint az indikátorvállalás teljesítésért felelős. 
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Az IH által megadott kritériumok a felhívásokban jogosultsági kritériumok lesznek, míg a 
területi kritériumok az értékelési rendszerbe épülnek be. 

Az IH által rögzített, kötelező kritériumokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Sorszám Kritérium 
megnevezése Tartalmi magyarázat 

I.1. 
Illeszkedés a TOP 
céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét 
céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó 
indikátorokhoz való hozzájárulás. 

I.2. 
Szakmai 
indokoltság, igény 
és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 
szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és 
kihasználtsági terv. 

I.3. 
Indíthatósága / 
előkészítettség 

A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire előkésztett és indítható a 
projekt. Az előkészítettsége egyben megalapozottságot és 
garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a 
költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok 
A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a 
működtetés milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. 
Projekt 
komplexitása 

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 
hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás 
A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve 
hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a 
hatását. 

I.7. Fenntarthatóság 
Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 
produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 
fenntarthatósága. 

A területi szereplőnek további – minimum három –, saját hatáskörben meghatározott 
kiválasztási kritériumról kell döntenie, annak érdekében, hogy az IH által meghatározott 
általános elvek mellett saját szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elvek is érvényesítésre 
kerüljenek a majdani projekt kiválasztási folyamatban. A kiválasztási kritériumok a területi 
szereplő sajátos szükségleteire reagálnak, amik lehetnek szociális, gazdasági, átfogó 
területi…stb. jellegűek. 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer a területi szereplő által az alábbi táblázat által 
ismertetettekből választható kritériumokkal tehető teljeskörűvé:  

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat 

II.1. 
Illeszkedés a megyei 
területfejlesztési programhoz és a 
vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési 
programjához és az adott témában megjelenített 
indikátorokhoz való hozzájárulás. 

II.2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 
egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat költségvetési 
egyensúlyának fenntartását erősíti. 

II.3. 
Hozzájárulás belső területi 
kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott földrajti területen 
belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott 
kiküszöbölni. 

II.4. 
Hozzájárulás belső társadalmi 
kiegyenlítődéshez 

A kritérium a lakosságon belüli szociális és 
életminőségre vonatkozó különbségek 
kiegyenlítődését szolgálja. 
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II.5. 
Hozzájárulás a gazdasági 
növekedéshez 

A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági 
növekedéshez történő hozzájárulása kerül 
mérlegelésre. 

II.6. 
Hozzájárulás a 
munkahelyteremtéshez 

A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági 
helyzet javulását támogatja. 

II.7. 
Hozzájárulás a külső természeti 
hatásokkal szembeni ellenálló 
képesség erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a 
beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség 
növekedéséhez. 

II.8. Egyéb  

 
 

A kritériumrendszer és az ITP összefüggéseinek bemutatása az alábbi: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közgyűlési végső döntéshozatal előtt indokolt a Bizottság szakmai véleményének 
kialakítása.  

A Bizottság a 2015. február 24-ei ülésén a TKKR-t megtárgyalta, az általa tett javaslatnak 
megfelelően került – a I. határozati javaslat melléklete – csatolásra a vonatkozó táblázat. 

Jelen előterjesztés első változatában az NGM által javasolt kritériumokból a tervezők által 
három szempont került kiválasztásra, illetve további három, megyespecifikus saját kritériumot 
is feltüntettek – indokolással – az előkészítők. A döntés jelentőségét mutatja, hogy: 

- a TKKR az ITP elkészítésének és elfogadásának is feltétele, 
- a Monitoring Bizottságnak is el kell fogadni, 
- a kiválasztási kritériumok egyben alapelvek, és a későbbiekben ezek kerülnek 

átalakításra értékelési szempontokká. 

Jelen előterjesztés első változata határozati javaslatának 1. számú mellékletében szereplő 
kritériumokról a Bizottság egyenként szavazott. Annak érdekében, hogy minél egyszerűbb és 
átláthatóbb legyen a TKKR, ezáltal a felhívások alapján beérkező pályázatok értékelése, a 
II.1.; II. 5.;II.6. számú kritérium elfogadásáról született döntés, míg a saját hatáskörben 
vállalható szempontok beépítését elvetette a Bizottság. 

 

A kiválasztási kritériumrendszer megjelenítése az ITP-ben: 

• A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Monitoring Bizottság által történő elfogadása feltétele az 
ITP elkészítésének és elfogadásának. A megye feladata egy rövid előterjesztés elkészítése, amely 
táblázatos formában tartalmazza az alkalmazásra szánt saját kiválasztási kritériumokat. Ebben a 
választott kiválasztási kritériumok esetében rövid indoklást ad a területi szereplő. 

• Minimum három, de legfeljebb öt, saját hatáskörben meghatározott kritérium bevezetése 
elengedhetetlen. 

• Az indoklásnak tartalmaznia kell az alaphelyzet rövid leírását, valamint a kapcsolódó megyei 
program cél (ok) megnevezését. Például a belső területi kiegyenlítődéshez való hozzájárulás 
kiválasztási kritérium választásánál jellemző indok a megye egyes területei között jelentkező 
(társadalmi, infrastrukturális / szolgáltatás vagy az épített környezet minőségében jelentkező) 
különbség. Amennyiben ehhez program cél(oka)t specifikál a megye, a kritérium kiválasztása 
indokoltnak minősül. 



7 
 

A területi szereplő feladatai a Kormányrendelet 19. §-a szerint: 

- összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezheti annak módosítását, 

- véleményezi az IH által megküldött felhívást, 

- adatot szolgáltat az IH részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret 
összeállításához, 

- végrehajtja az integrált területi programot. 

A Kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú 
város járásán kívül – a területén található települési önkormányzatok támogatásból 
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles 
részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri.  

IV. 

Lényeges változás a 2014-ben elkészített tervezési dokumentumokhoz viszonyítva, hogy az ITP 
jellemzően nem projektorientált, hanem intézkedésenkénti forráskeretekkel dolgozik. Ez azt 
jelenti, hogy a területi szereplőknek nem szükséges minden tervezett beavatkozást ismerniük 
az ITP készítésekor, elegendő az egyes forrás-felhasználási módok és a kapcsolódó 
forráskeretek meghatározása a dokumentumban (vagyis a területi szereplő dönti el a megyei 
területfejlesztési program hangsúlyaitól függően a TOP forráskeret felhasználásnak belső 
arányait). Az ITP forráskeretének felhasználása támogatási kérelmek alapján fog történni. 

A megyék esetében a felhívás a megyei ITP alapján történő meghirdetése, a támogatási 
kérelmek befogadása, értékelése és a döntési javaslat meghozatala az IH (ez jelen tervezési 
szakaszban a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkársága) feladata. A döntési javaslat felterjesztését és a folyamat IH általi 
megfelelőségi vizsgálatát követően a döntést az IH vezető hagyja jóvá, ugyanakkor a 
megyének a döntésben részvételi joga van. 

A TOP-ban öt prioritástengelyen belül koncentrálódnak a megyék által felhasználható 
források, melyeknek belső arányairól a TOP rendelkezik és ezekhez az arányokhoz a 
megyéknek tartaniuk kell magukat. Ugyanakkor, a megyéknek lehetősége nyílik arra is, hogy 
az egyes prioritásokon belül – a TOP alap forráselosztási struktúrából kiindulva – a (valós 
helyi) igényeiknek megfelelően alakítsák ki a forrásfelhasználás belső arányait, de ebben az 
esetben minden változtatást indokolni szükséges, függetlenül attól, hogy a kiinduló 
arányértékhez képest pozitív vagy negatív irányú a változás. 

Az indikátor célérték reális meghatározásában segít, ha a területi szereplő a megyék által 
használható TOP forráskeretből (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 1702/2014. (XII. 3.) 
Korm. határozat 2. melléklete alapján 798,68 Mrd Ft) való saját részesedését vetíti a TOP 
indikátor célértékére. A forrásarányos célérték csupán egy iránymutatás, lehetséges, hogy a 
területi szereplő eltér ettől. Ugyanakkor, a forrásarányosan számított célérték fontos jelzés az 
ITP-t tervezők számára. A forrásarányos célértéktől való eltérést indokolni szükséges. 

Az NGM által közzétett (jelen előterjesztés 3. oldalán lévő) feladatütemezés szerint 2015. 
március 2-ig kell megküldeni az ITP útmutató alapján kialakult első körös intézkedési szintű 
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forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatot. Tekintettel arra, hogy a javaslat 
meghatározza a jövőbeli munkánkat, elengedhetetlen a közgyűlés döntése.  

Az NGM részére megküldendő forrásallokációt és indikátorvállalást célszerű megalapozott, 
részben kidolgozott projektek alapján összeállítani. E szerint lehetséges megítélni, hogy 
melyik az, amely illeszkedik a TOP-hoz, és melyik nem. A megye települései között vannak 
olyanok, amelyek rendelkeznek korábban nem nyertesnek minősített projektekkel, azonban a 
jelenlegi elvárásokhoz nem megfelelő az illeszkedésük, ezért azokat át kell dolgozni, vagy újat 
szükséges generálni. Az elmúlt hetekben áttekintésre kerültek a települések javaslatai. A járási 
koordinátorok és a települési vezetők között egyeztetések alapján a fejlesztési elképzeléseket 
felül kell vizsgálni abból a szempontból is, hogy melyek megalapozottak, rendelkeznek-e 
előzetes műszaki dokumentációval, költségvetéssel, és a kötelezettségvállalás alapjául 
szolgálhatnak-e. Emellett fontos elvárás a projektekkel kapcsolatban, hogy a megvalósítás 
ütemezése is reális legyen.  

Az összesített megyei és megyei jogú városi allokációs táblák beérkezését követően, az IH 
összehangolja az igényeket a TOP-ban szereplő arányokkal, ami várhatóan több hétig tartó, 
számos egyeztetést igénylő folyamat. Amennyiben az IH szintjén nem születik konszenzus, 
akkor a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé kerül az ügy a döntéshozatal érdekében.  

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Salgótarján, 2015. február 26. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
 

I. 
HATÁROZATI JAVASLAT  

Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020)  
a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására  

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése e határozat melléklete szerinti 
tartalommal meghatározza a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon e határozat Irányító Hatóság részére 
történő megküldéséről. 
Határidő: 2015. március 3. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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II. 
HATÁROZATI JAVASLAT  

Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése e határozat melléklete szerinti 
tartalommal kiindulási javaslatként elfogadja az első körös intézkedési szintű 
forrásallokációt és indikátorvállalást. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon e határozat Irányító Hatóság részére 
történő megküldéséről. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Irányító Hatósággal 
történő további egyeztetések lefolytatására.  
Határidő: 2015. március 3., illetve értelemszerű  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2015. március 3. 

 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

 
III. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
szükséges további intézkedésekre 

 
A közgyűlés felkéri a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium „Útmutató a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és 
megvalósításához” 2.0 verziójú dokumentuma alapján véleményezze az Integrált 
Területi Program átdolgozott változatát.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Területfejlesztési Bizottság véleménye alapján a 
dokumentumot küldje meg az Irányító Hatóságnak minőségbiztosítás céljából, 
továbbá a soron következő ülésen adjon tájékoztatást a megtett intézkedésekről, annak 
következményeiről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:Varga Béla, a bizottság elnöke 

 Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2015. március 3. 

 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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I. határozati javaslat melléklete 

Terület Kiválasztási Kritérium Rendszer 

Nógrád megye 

Nógrád megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi 

Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer 

kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé. 

A területi szereplő (Nógrád megye) által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer: 

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat Alkalmazás 

II.1. 

Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési programhoz 

és a vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, a megye 

területfejlesztési programjához és 

az adott témában megjelenített 

indikátorokhoz való hozzájárulás. 

IGEN / NEM 

II.2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 

egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat 

költségvetési egyensúlyának 

fenntartását erősíti. 

IGEN / NEM 

II.3. 
Hozzájárulás belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott 

földrajti területen belüli bárminemű 

egyensúlytalanságot hivatott 

kiküszöbölni. 

IGEN / NEM 

II.4. 
Hozzájárulás belső társadalmi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium a lakosságon belüli 

szociális és életminőségre vonatkozó 

különbségek kiegyenlítődését 

szolgálja. 

IGEN / NEM 

II.5. 
Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez 

A kritérium alapján a beavatkozások 

gazdasági növekedéshez történő 

hozzájárulása kerül mérlegelésre. 

IGEN / NEM 

II.6. 
Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez 

A kritérium bevezetése a 

foglalkoztatottsági helyzet javulását 

támogatja. 

IGEN / NEM 

II.7. 

Hozzájárulás a külső természeti 

hatásokkal szembeni ellenálló 

képesség erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével 

szemponttá válik a beavatkozások 

hozzájárulása az ellenálló képesség 

növekedéséhez. 

IGEN / NEM 

II.8. Egyéb, pontosan: …………….  IGEN / NEM 
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A kritériumok kiválasztásának indoklása: 

Sorszám 

(II ….) 
Kritérium megnevezése  Szöveges magyarázat 

II.1. 

Illeszkedés a megyei 

területfejlesztési 

programhoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

Alaphelyzet: Nógrád Megye Önkormányzata elfogadott megyei 

területfejlesztési programmal rendelkezik. 

Illeszkedő megyei program prioritások:  

1. fejlődő gazdaság, 

2. aktív, kreatív, együttműködő társadalom, 

3. marasztaló élettér. 

II.5. 
Hozzájárulás a gazdasági 

növekedéshez 

Alaphelyzet: Nógrád megye az egy főre jutó GDP tekintetében a 

megyék között az utolsó helyen áll. A gazdasági növekedés 

felgyorsulása nélkül a leszakadási folyamat fel fog erősödni, és a 

megye végképp perifériára kerül. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozói 

aktivitása. 

Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek 

meghonosítása, megerősítése, innovációs centrumok 

létrehozása. 

Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott 

érték növelése. 

Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság. 

A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató 

képzési rendszer. 

II.6. 
Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez 

Alaphelyzet: Nógrád megye mind a munkanélküliségi ráta, mind 

a foglalkoztatottság tekintetében az ország megyéi között a 

legrosszabb mutatókkal rendelkezik. 

Illeszkedő megyei program cél (ok): 

KKV-k és nemzetközi nagyvállalatok élénkülő vállalkozói aktivitása 

Ipari hagyományokon alapuló ágazatok megerősítése, hozzáadott 

érték növelése. 

Helyi értékekre épülő, fejlődő, piacképes vidéki gazdaság. 

Társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára. 

A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató 

képzési rendszer. 

Salgótarján, 2015. március 3. 

  

 

……………………………………………… 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

elnöke 

 


