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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32/2015. (V. 7.) Kgy. határozatával elfogadta 

Nógrád Megye Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) 3.0 munkaközi változatát, 

mely megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztériumban (a továbbiakban: NGM) 

működő Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának (a továbbiakban: IH), kérve 

annak a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé terjesztését és elfogadását. Az ITP 

elfogadása az egyik feltétele a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (a 

továbbiakban: TOP) kapcsolódó pályázati felhívások meghirdetésének.  

 

2015 májusában a TOP-hoz megalakult a végrehajtást felügyelő monitoring bizottság. A 

bizottság a felhívások véglegesítéséhez szükséges ún. „kiválasztási kritériumokat” 2015. 

június 10-én fogadta el, megnyitva ezzel a lehetőséget az operatív program végrehajtásának 

mielőbbi megkezdéséhez. 

 

Az NGM regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára 2015. július 6-án írt 

levelében arra kérte a megyei elnököket, hogy a TOP pályázatok mielőbbi megjelentetése 

érdekében 2015. július 24-ig: 

• határozzák meg éves fejlesztési kereteiket 2015-2016 évekre, illetve; 

• dolgozzák ki a közgyűlésük által elfogadott területi kiválasztási szempontok alapján a 

felhívások területi értékelési szempontrendszerét. 

 

A két dokumentum benyújtását követően személyes konzultációra került sor Budapesten az 

NGM és a Miniszterelnökség szakembereivel. Az egyeztetéseket követően az IH-hoz – a 

NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

támogató közreműködésével – benyújtásra került az éves fejlesztési keret (a továbbiakban: 

ÉFK) munkatábla, illetve az értékelési szempontrendszer, melyek a 37-56/2015.ikt. számú 

előterjesztéshez tartozó határozati javaslat mellékletében találhatóak. 

Ezeket az IH még nem hagyta jóvá, jelen állapotukban munkaanyagnak tekinthetők. 

Az egyes területi szereplők által megküldött ÉFK táblákból adódik össze, hogy a megjelölt 

években az első felhívások TOP szinten milyen keretekkel kerülnek meghirdetésre. Az éves 

fejlesztési keretről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt, amely előfeltétele a 

pályázati felhívások megjelenésének. 

A területi kiválasztási kritérium rendszer (a továbbiakban: TKKR) terület-specifikus 

értékelési szempontjai alapján a benyújtott pályázatokat az IH fogja értékelni azon projektek 

esetén, amelyek az általa meghatározott formai és szakmai kritériumoknak megfelelnek.  
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Az IH, illetve az Európai Bizottság számára csak teljes mértékben objektív, alátámasztható, 

értékelhető kritériumokat tartalmazó értékelési szempontrendszer felel meg. A tervezők a 

szempontok összeállításánál arra törekedtek, hogy az adható pontszámok a pályázókat arra 

ösztönözzék, hogy minél nagyobb mértékben járuljanak hozzá a megyei szinten vállalt 

indikátorok teljesítéséhez, illetve a területfejlesztési programban megfogalmazott célok 

eléréséhez.  

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

Salgótarján, 2015. augusztus 27. 

 

 

Skuczi Nándor 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó 

aktuális feladatok végrehajtásáról  
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület-és Településfejlesztési Operatív 
Program végrehajtásához kapcsolódó eddig megtett intézkedéseket jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a végrehajtás során szükségessé váló további 
intézkedések megtételére, melyről a közgyűlés soron következő ülésén számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. augusztus 31. 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 


