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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 
továbbiakban: Tftv.) 14. § (5) bekezdése alapján a megyei önkormányzat a 
területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett munkájáról évente tájékoztatja a 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztert, valamint a területrendezési 
feladataival összefüggésben a területrendezésért felelős minisztert. Az elmúlt évihez hasonlóan 
elkészült egy összefoglaló anyag, melyet indokolt, hogy közgyűlésünk megtárgyaljon. Az 
anyag részletesen tartalmazza a vonatkozó szakterületen végzett feladatokat, így egyben 
átfogó képet is nyújt a területi területfejlesztés munkafázisairól. 

 
Indítványozom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt szakmai 
beszámolót tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot támogassa. 

 
Salgótarján, 2016. április 14. 

 
 
 

Skuczi Nándor 
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Nógrád Megye Önkormányzata 
területfejlesztési és területrendezési feladataival összefüggésben végzett 

2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat mellékleteként 
elfogadja a Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési és területrendezési feladataival 
összefüggésben végzett 2015. évi munkájáról szóló szakmai beszámolót.  
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a szakmai beszámolót küldje meg a stratégiai tervezéséért 
valamint a területrendezésért felelős miniszter részére. 
Határidő: 2016. május 6. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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A beszámolóban használt rövidítések:  

Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ÉMRTKF 

Nemzetgazdasági Minisztérium NGM 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NFM 

Nógrád Megye Önkormányzata Önkormányzat 

Területfejlesztési Bizottság Bizottság 

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Hivatal 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ügynökség 

Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács NMTT  

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ÉRFT 

Területi munkacsoportok TMCS 

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

NORDA 

Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága MÁK 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata MJV 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény Tftv. 

Nógrád Megye Területfejlesztési Programja Program 

Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója Koncepció 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 

Operatív program OP 

Integrált Területi Program ITP 
Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 
kódszámú könnyített elbírálású pályázat 

ÁROP 

Integrált Településfejlesztési Stratégia ITS 
Társadalmi Megújulás Operatív Program  TÁMOP 
Irányító Hatóság IH 
Területfejlesztési- és Területrendezési Osztály TTO 
Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert TKKR 
a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet  

Kormányrendelet 

Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás 

Csoportosulás 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ KKK 
Európai Területi Társulás ETT 
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 

Korm. határozat 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 
integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. 
határozat 

Kormányhatározat 
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I. A hazai decentralizált területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célú 
pályázati rendszer szerződésállományához fűződő feladatok ellátása  

 

I.1. A támogatási szerződésekhez kapcsolódó döntések listája 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 
módosított – 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet alapján a közgyűlés a Bizottság 
feladat- és hatáskörébe utalta a pályázati szerződésállományhoz fűződő feladatok 
meghatározó részét. Ezen okból kifolyólag a támogatási szerződésekhez kapcsolódó 
döntések alatt a Bizottság döntései –  2015-ben átruházott hatáskörben a Bizottság 105 
határozatot hozott – értendőek, melynek kimutatása jelen beszámoló 1. számú 
függelékét képezi. 
A Hivatalon belül a Területfejlesztési- és Területrendezési Osztály feladatai közé 
tartozik a Bizottság adminisztrációs hátterének biztosítása.  

A folyamatban lévő és lezárt pályázatok darabszámát mutatja az alábbi táblázat: 

Év Január 1-én 
folyamatban lévő, le 
nem zárt szerződések 

(db) 

Évközben lezárt 
szerződések (db) 

December 31-én 
folyamatban lévő, le 
nem zárt szerződések 

(db) 
2012. 1.734 263 1.471
2013. 1.471 1.078 393
2014. 393 267 126
2015. 126 105 21

Forrás: Saját szerkesztés  

 
I.2. A támogatási szerződésekkel kapcsolatban végzett ellenőrzések listája, 

tapasztalatok összegzése 

A monitoring tevékenységen belüli ellenőrzések két típusát különböztetjük meg: 
− a NMTT-tól átvett pályázatok vonatkozásában a Hivatal által bonyolított 

ellenőrzések;  

− az ÉRFT-tól átvett szerződések esetében a MÁK-kal, NORDA-val közösen 
végzett kontroll tevékenység.  

2012-ben az év elején meglévő szerződésállomány 15 %-át sikerült lezárni, 2013-ban 
73 %-ot, 2014-ben 68 %-ot, 2015-ben 83,3 %-ot. 

A NMTT-től ránk háruló szerződések kezelését az Ügynökségtől történő átvállalás 
következtében 2013-tól a Hivatal végzi, melynek eredményeképpen a 2014 elején 
meglévő 75 pályázat 2014. I. félévében lezárásra került. Ennek köszönhetően 2015. év 
végén folyamatban lévő, NMTT-től átvett, le nem zárt pályázat nem volt. 

Az ÉRFT-hoz kapcsolódó projektek ellenőrzését az előző években kialakult gyakorlat 
szerint a MÁK-kal és a NORDA-val közösen végezte a Hivatal. A 2. számú 
függelékben kerültek részletezésre a helyszíni ellenőrzések időpontjai és a vonatkozó 
projektek. Összesen 126 pályázat helyszíni ellenőrzése történt meg. 
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A 2015. január 1-jén folyamatban lévő 126 szerződést a NORDA kezeli, melyről a 
következő táblázat ad összefoglalást: 

 

 
Támogatási 

döntés éve 

 

 
Előirányzat 

megnevezése 

Szerződések száma (db) 

 

2015. január 1-jén 

folyamatban lévő, le 

nem zárt 

 

2015. évben 

lezárt 

 

 

2016. január 1-én 

folyamatban lévő, le nem 

zárt 

 
2005 TRFC 1 1 0 

2006 TRFC 0 0 0 

 

 

 
2007 

TEKI 0 0 0 

CÉDE 0 0 0 

LEKI 1 1 0 

TEUT 0 0 0 

 

 

 

 
2008 

TRFC 0 0 0 

TEKI 4 4 0 

CÉDE 1 1 0 

LEKI 6 6 0 

TEUT 3 3 0 

 

 

 
2009 

TEKI 28 23 5 

CÉDE 17 13 4 

LEKI 50 40 10 

TEUT 15 13 2 

Összesen: 126 105 21 

Forrás: Saját szerkesztés 

Általános tapasztalatként megállapítható, hogy a helyszíni ellenőrzések során a 
pályázók a kért dokumentációt az ellenőrök rendelkezésére bocsátották, a helyszínek 
megtekintését biztosították, összességében a számviteli dokumentáltság, az ellenőrzés 
információszükséglete biztosított volt. 

Az ellenőrök visszaéléseket, szabálytalanságokat nem tapasztaltak, a 
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban negatív észrevétel nem történt. 
A vonatkozó pályázatok esetében rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a MÁK 
illetékes munkatársaival, ami előrevetíti a TOP végrehajtása során szükséges optimális 
együttműködést is. 
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I.3. A benyújtott szerződésmódosítási kérelmek listája, oka, elbírálásuk eredménye  

Az egyedi kérelmekre vonatkozó döntéseket a következő táblázat tartalmazza: 

 
Sor- 
szám 

 
Kérelmező/pályázó neve 
Pályázat/kérelem tárgya 

támogatási szerződés száma 

 
Bizottság döntésének 

ismertetése 
 

 
Elbírálás eredménye 

1. NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával „Március 15. úti 
támfal-lépcső felújítása” 120001308D 
számon megkötött támogatási szerződés 
módosítására és lezárására 

A támogatási szerződésben 
megjelölt helyrajzi számok 
módosultak, melyet a 
bizottság jóváhagyólag 
tudomásul vett. 

18/2015. (II. 24.) TERB h. 

2. NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával „Március 15. úti 
támfal-lépcső felújítása” 120001308D 
számon megkötött támogatási szerződés 
módosítására és lezárására vonatkozó 
18/2015. (II. 24.) TERB határozat 
kiegészítésére 

A határozat egy új ponttal 
egészült ki. 21/2015. (IV. 01.) TERB h. 

3. A Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által 
az 1173/2013 (XII. 19.) TERB határozat 
kapcsán benyújtott kérelmei elbírálására 

1173/2013. (XII. 19.) TERB 
határozatban foglalt fizetési 
kötelezettség mérséklését, 
elengedését kérte a pályázó, 
melyre a bizottság nem 
látott lehetőséget. 

47/2015. (IV. 23.) TERB h. 

4. NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére Hollókő 
Község Önkormányzatával „Hollókői 
Rendezvények Infrastrukturális 
Fejlesztése” 120005009L számon 
megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

A település önkormányzata a 
támogatási szerződés 
költségsorok közötti 
módosítását kérte, melyhez a 
Bizottság hozzájárult. 

84/2015. (IX. 15.) TERB h. 

5. a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Herencsény Község Önkormányzatával 
„A Herencsény Kossuth út 154. sz. 
házzal szembeni buszforduló felújítása” 
120001109K számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására 

 A támogatási szerződésben 
megjelölt helyrajzi számok 
módosultak, melyet a bizottság 
jóváhagyólag tudomásul vett. 

85/2015. (IX. 15.) TERB h. 

6. a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Mátraszőlős Község Önkormányzatával 
„Mátraszőlősi ravatalozó” 120001009D 
számon megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

A támogatási szerződésben 
megjelölt helyrajzi számok, 
illetve az önkormányzat 
adószáma módosult, melyet a 
bizottság jóváhagyólag 
tudomásul vett. 

86/2015. (IX. 15.) TERB h. 
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7. a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával 
„Bátonyterenye-Dorogháza összekötő út I. 
ütem” TRFC/EM/t/1200028/2005. számon 
megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

Üzemeltetési kötelezettség 
Bátonyterenye-Maconkai 
Szabadidő-és Sporthorgász 
Egyesület részére történő 
átadáshoz való utólagos 
hozzájárulás.  

87/2015. (IX. 15.) TERB h. 

8. A Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által az 
1173/2013 (XII. 19.) TERB határozat 
kapcsán benyújtott méltányossági 
kérelme elbírálására 

  1173/2013. (XII. 19.) TERB 
határozatban foglalt fizetési 
kötelezettség mérséklését, 
elengedését kérte a pályázó, 
melyre a bizottság nem látott 
lehetőséget. 

88/2015. (IX. 15.) TERB h. 

9. Pálmány András újabb méltányossági 
kérelme elbírálására 

 

A 120000298C számú 
támogatási szerződés 
keretében igénybevett 
támogatás visszavonásával 
összefüggő visszafizetési 
kötelezettség mérséklése, 
elengedése, melyre a 
bizottság nem látott 
lehetőséget. 

89/2015. (IX. 15.) TERB h. 

10. a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város 
Önkormányzatával „Bátonyterenye 
szennyvízhálózat fejlesztése” 
120005409L számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására és 
lezárására 

Üzemeltetési kötelezettség 
átadása a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. részére, melyet a 
bizottság jóváhagyólag 
tudomásul vett. 

106/2015. (XII. 17.) TERB 
h. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A szerződésmódosításokat általában ellenőrzés előzte meg, mely során megállapították pl. 
a helyrajzi számban történt változást. A módosításokra vonatkozó döntési javaslat 
minden alkalommal egyeztetésre került a MÁK és a NORDA szakembereivel, így a 
Bizottság már ezek birtokában hozhatta meg döntését. 
 

I.4. Követeléskezeléssel összefüggő feladataink 

A hazai forrású pályázatok másik témaköre a követeléskezeléshez kapcsolódik. 2015. 
évben a Bizottság a támogatási szerződés nem teljesítésének megállapítása tárgyában nem 
hozott döntést, ugyanakkor a korábbi évek ilyen vonatkozású határozatai alapján a 
következő pályázatok esetében van folyamatban lévő követeléskezelés, melyet az alábbi 
táblázat részletez: 

Szerződésszám Pályázó neve Pályázat címe 

31/GFC/1998. Techno-Metal Kft. Gépi, technológiai beruházás autóalkatrész-gyártó üzemhez 

44/GFC/1998. Korall Kft. Kerámia burkolólap-gyártó gépsor beszerzése 

2/GFC/1999. GAMMA- SPRINT Kft. Fűrészüzem működéséhez szükséges gépek beszerzése 

8/GFC/1999. Korall Kft. Dekor csempe készítő üzem létesítése 

6/GFC/2001. BÁTONY-STEEL Kft. Autóalkatrész gyártó fémipari üzem kialakítása 

13/GFC/2002. Fülöp-Hús Húsipari Kft. Kapacitásbővítő és korszerűsítő, új termékgyártását 

megalapozó beruházás 
8/KKC/2003. Magyargéc-2000 Kft. Asztalosipari kapacitásbővítés 
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A felsorolásban szereplő pályázók a NMTT-tól igényelték a támogatást. Sajnos a 
folyamat időigényessége (pl. felszámolási eljárás, végrehajtás), valamint a „külső”  
szereplők (pl. bíróság, végrehajtó) miatt nincs közvetlen ráhatásunk az ügyek 
lezárására. Az érintett gazdasági társaságok egy része már felszámolás alatt áll. 

2015-ben – a speciális szakismeret okán – külső szakértőt, ügyvédet bíztunk meg a 
vonatkozó feladattal összefüggő eljárások lebonyolítására. Ezt a tevékenységet az 
NFM-el kötött szerződés is támogatja, ugyanakkor megnehezíti a tervezhetőséget, hogy 
az NFM – több éve – csak az év végén keresi meg önkormányzatunkat ezzel a 
feladattal, ugyanakkor visszamenőleg tárgyév április 1-jétől. A követeléskezelésben 
érintett hat gazdasági társaságból három felszámolás alatt áll, a másik hárommal 
kapcsolatban a feladattal megbízott ügyvéd a szükséges eljárásokat elindította.  

I.5. A pályázati rendszer működtetésével, monitoring tevékenységgel kapcsolatos 
tapasztalatok összegzése  

A pályázatok kezelése egyrészről a megyei, másrészről a regionális területfejlesztési 
tanácsok jogutódlásából eredő feladatként jelentkezik. 
2013. év folyamán a megyei pályázatállomány gondozását a NMTT 
munkaszervezetétől, az Ügynökségtől a Hivatal átvette. Az iratanyag rendezése, a 
pályázatok adatbázisának és dokumentációjának egyeztetése, felülvizsgálata jelentős 
többletfeladatot jelentett a Hivatal részére. Az előterjesztések összeállítását, az egyedi 
kérelmek intézését szintén a Hivatal apparátusa végzi. 

A NORDA és önkormányzatunk közötti együttműködési keretmegállapodásnak 
megfelelően a régiós ügyek előkészítéséért, az előterjesztések összeállításáért, az 
adatszolgáltatásért felelős NORDA alkalmazkodott kéréseinkhez, elvárásainkhoz. A 
döntési javaslatok összeállítása során azonban külön nehézséget jelentett az, hogy a 
NORDA által összeállított és a MÁK-kal véleményeztetett dokumentumok sokszor 
nem egyértelmű álláspontot közöltek, a döntéshozó kompetenciájára való hivatkozást 
tartalmaztak. A régiós ügyek esetében még további problémát okozott az, hogy a 
távolságból adódóan bármilyen ügyirat elektronikus, vagy papíralapú megküldése időt 
vett igénybe, az azokba történő betekintés körülményes volt. 

II. Területfejlesztés végrehajtási feladatai 2014-2020 

A 2014-2020-as időszak uniós forrásokból megvalósuló fejlesztései vonatkozásában a 
legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentum az ITP, melynek feladata a TOP 
forráskeret felhasználási rendszerének meghatározása, és annak biztosítása, hogy a 
megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb területi 
szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP célértékek megvalósulásához.  
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 dokumentumokat a lehető legnagyobb részletességgel szükséges kidolgozni, 
melynek indoka, hogy a TOP keretében valósulnak meg azok a térségi szintű 
fejlesztések, amelyek a megye „döntési kompetenciájába” tartoznak.  
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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 (a továbbiakban: Korm. határozat) a forráskereteket és a fejlesztés területi 
szintjeit az alábbi módon állapította meg:  

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

− Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatára jutó forráskeret: 9,20 Mrd Ft-
ra változott; 

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

A Korm. határozat 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. 

Az NGM által kiadott „Útmutató a megyék integrált területi programjainak 
kidolgozásához és megvalósításához 2.0” című tervezésmódszertani dokumentumban 
foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés 2015. március 3-ai ülésére előkészítésre kerültek 
a TKKR-t és az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalást 
tartalmazó táblák.  

A vonatkozó dokumentumokat és határozatokat 2015. március 3-án az IH – jelen 
tervezési szakaszban az NGM Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkársága – részére továbbítottuk.  

Az Európai Unióval történt egyeztetések alapján az ITP tervezési módszertana és 
tartalmi elvárása 2014-hez képest újraszabályozásra került az elmúlt időszakban, ezért 
az Útmutató irányelvei szerint a 88/2014. (X. 9.) Kgy. határozattal elfogadott változat 
átdolgozása vált szükségessé. 

Az IH Helyettes Államtitkára 2015. február 9-én kelt levelében közölte a tervezésre 
vonatkozó új határidőket, melynek betartása érdekében a Közgyűlés a 17/2015. (III. 03.) 
Kgy. határozatában a Bizottságot hatalmazta fel az ITP első körös változatának 
véleményezésére és jóváhagyására. A Bizottság a 20/2015. (IV. 01.) TERB. határozattal 
elfogadta Nógrád Megye Integrált Területi Programja első körös verzióját. Az IH 2015. 
április 29-én küldte meg a minőségbiztosítási dokumentumot, mely alapján átdolgoztuk 
a vonatkozó anyagot, melyet a Közgyűlés a 32/2015. (V. 7.) Kgy. határozattal fogadott 
el. 
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A 2015-ben hozott testületi döntéseket az alábbi táblázat tartalmazza: 

2015. 

határozat száma határozat tárgya 

15/2015. (III. 03.) Kgy. h. Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 

kapcsolódóan (2014-2020) a Területi Kiválasztási 

Kritérium Rendszer meghatározása 

16/2015. (III. 03.) Kgy. h. Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 

kapcsolódóan (2014-2020) az első körös intézkedési 

szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadása 

17/2015. (III. 03.) Kgy. h. Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 

kapcsolódóan (2014-2020) szükséges további 

intézkedések 

20/2015. (IV. 01.) TERB Nógrád Megye Integrált Területi Programja első körös 

verziójának elfogadására és annak Irányító Hatóság 

részére történő megküldésére 

32/2015. (V. 7.) Kgy. h. Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges 

változatának elfogadása 

70/2015. (VIII. 31.) Kgy. h. Nógrád Megye Integrált Területi Programjának 

módosítása 

71/2015. (VIII. 31.) Kgy. h. A Terület-és Településfejlesztési Operatív 

Programhoz kapcsolódó aktuális feladatok 

végrehajtásáról 

75/2015. (IX. 24.) Kgy. h. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

döntéselőkészítő bizottságába történő tag delegálása 

Önkormányzatunk a NORDA, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense 
valamint a Helyi Akciócsoportok képviselőivel részt vett a NGM Területfejlesztési 
Tervezési Főosztálya által megküldött – Országgyűlés elé tejesztendő 2016-ban 
esedékes szakmai beszámolóhoz kapcsolódó – kérdőív kidolgozásában. A kutatás célja 
a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak, szerepének alakulása, 
valamint a területfejlesztési intézményrendszer és a feladatellátás feltérképezése volt. 

2015. június 15-én került megrendezésre Mátraverebély-Szentkúton a megyei 
főjegyzők, jegyzők valamint a területfejlesztési, területrendezési és pénzügyi 
szakemberek részvételével az a szakmai konzultációs nap, melynek fő témája az ITP-
hez kapcsolódó jövőbeni feladatok ellátása, a projektek finanszírozása, valamint a 
Kormányrendelet főbb kérdéseinek megvitatása volt. A rendezvény ülései több szekció 
keretében zajlottak, így a meghívottak „szakterületüknek” megfelelően juthattak 
hasznos információhoz. 

2015. július 6-án az IH Helyettes Államtitkára levelében tájékoztatta az 
Önkormányzatot, hogy az Európai Bizottság a felhívások véglegesítéséhez szükséges 
ún. „kiválasztási kritériumokat” elfogadta, megnyitva ezzel a lehetőséget az OP 
végrehajtásának mielőbbi megkezdéséhez. Utóbbihoz kapcsolódva az IH elkészítette a 
TOP-hoz kapcsolódó összes felhívás-tervezetet és egyeztetés céljából megküldte azokat 
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a megyék és a megyei jogú városok önkormányzatai részére. 

Az IH kérésének megfelelően az Önkormányzat és az Ügynökség megyénkre 
vonatkozóan kidolgozta a TKKR-hez tartozó értékelési szempontrendszer sablonját, 
valamint az éves fejlesztési keret véglegesítéséhez szükséges munkatáblázatokat, 
továbbá a felhívás-tervezetek első körös véleményezése is megtörtént a NORDA 
bevonásával. 

Az elküldött észrevételekhez, javaslatokhoz kapcsolódóan az IH személyes 
konzultációra adott lehetőséget 2015. augusztus 5-én, amelyen az Ügynökség ügyvezető 
igazgatója és a TTO osztályvezetője vettek részt. Az egyeztetésen megyénk részéről 
megfogalmazásra kerültek azok a fajsúlyos kérdések, melyek a leendő pályázatoknál és 
a vállalt indikátoroknál problémaként merülhetnek fel. 

Az IH minden megye felé jelezte, hogy a már beérkezett értékelési szempontrendszer 
átdolgozását végezzék el, hogy az minél inkább illeszkedjen az ITP-hez és a felhívás- 
tervezetekhez. 

A Magyar Közlöny 2015. évi 116. számában megjelent a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról 
szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat), 
amelyben jóváhagyásra került a „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” című 
dokumentum, a Kormányhatározat 1. melléklet 3. pontjában megadott „eredményességi 
keretbe tartozó indikátorok területi célértékei”, továbbá az ütemezési és a 
forrásfelhasználási módokat mutató táblák felülvizsgálatának előírása mellett.  

Az egyeztetések alkalmával a megyei önkormányzatok jelezték az IH felé, hogy a 
felhívás tervezetek keretében célszerű lenne az eltérő projektméretek miatt a minimum 
és a maximum forrásokat az adott területi szereplő igényeihez alakítani, ennek 
megfelelően a leendő TOP-hoz illeszkedő projektek méretének, költségeinek 
figyelembevételével az álláspontunkat megküldtük az IH felé. 

Eredményességi keretbe tartozó indikátorok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) 
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A közgyűlés a már véglegesnek mondható anyagot – tekintettel arra, hogy a 
Kormányrendelet 57. § (4) bekezdése alapján az ITP módosítását évente egy alkalommal, 
április 30-ig kezdeményezheti csak a területi szereplő – a 2015. augusztus 31-ei ülésén 
megtárgyalta és a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozatával elfogadta. A módosított ITP az 
IH részére megküldésre került. 
Az IH-val való többkörös egyeztetések eredményeként a kialakított 
felhívástervezeteknek a települési önkormányzatok minél szélesebb körével történő 
megismertetése érdekében 2015. október 7-én Salgótarjánban, 8-án pedig 
Balassagyarmaton szakmai konferencia megrendezésére került sor, ahol a résztvevők a 
leendő pályázatok tartalmáról, a támogathatóság feltételeiről és a pénzügyi forrásokról 
kaptak tájékoztatást az Önkormányzat és a TOP közreműködő szervezet feladatait ellátó 
MÁK szakembereitől. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Balassagyarmat, szakmai konferencia         Salgótarján, szakmai konferencia 

A végrehajtás szakaszában a már korábban kialakított járási felelősökből álló rendszer 
továbbra is megmaradt, ezen kívül a munkatársaink között felosztásra kerültek a 
felhívások, így mindenki olyan témával foglalkozhat, amely hozzá közel áll, vagy szakmai 
előélete alapján abban jártassággal rendelkezik. 

A 2014-2020-as ciklusban a TOP forrásaihoz megjelenő felhívások: 

Felhívás 

száma 
Felhívás címe 

TOP-1.1.1 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére 

TOP 1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés 

TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

TOP-1.4.1  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

TOP-2.1.1 Barnamezős területek rehabilitációja 

TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása 

TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 

TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
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TOP-3.2.2 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 

programok keretében 

TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 

TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja 

TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködések 

TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések 

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok 

TOP-5.3.1 Helyi közösségi programok megvalósítása 

2015. október 15-én érkezett meg az IH Helyettes Államtitkárának azon levele, mely 
szerint a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozattal elfogadott ITP a 
Kormányhatározatban foglalt feltételeknek megfelel, így az véglegesen jóváhagyásra 
került. 

2015. őszétől a megyei önkormányzathoz egyre több megkeresés érkezett/érkezik a 
Kormányrendelet 3.8.2.3. pontja alapján, mely szerint a megyei önkormányzat – a 
megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a területén található 
települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott 
projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok 
esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat 
fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének, valamint a 3.12.1. 
pontban foglalt további tevékenységek ellátásában köteles részt venni, ha azt a 
települési önkormányzat kéri. 
A fentiek alapján körvonalazódni látszott, hogy 2016-os évben a megnövekedett 
feladatellátáshoz szükséges a Hivatal személyi állományának bővítése. 

III. Területrendezési feladatok 

A főépítészi feladatok elvégzésével 2014. február 28-ig a Hivatalnál foglalkoztatott 
megyei főépítész járt el, ezt követően – így 2015-ben is – megbízási jogviszonyban 
álló műszaki végzettségű szakember adott iránymutatást a beérkezett dokumentumok 
felülvizsgálatában. Mindez azért is fontos, mert a projekttervezés során beérkezett, 
megvalósításra javasolt programok háttérfeltételeit már a rendezési tervek szintjén is 
biztosítani kell (pl. terület besorolása, egyéb, a településrendezési tervben lévő 
szabályozások stb.). 
A 2014-2020-as tervezés során megvalósítandó projektjeikhez kapcsolódóan egyre 
több település kereste meg Önkormányzatunkat hivatkozva a Kormányrendelet 3. 8. 
2. 3. pontjában foglaltakra, illetve indította el a településrendezési tervek 
módosítását, valamint a városok hozzáláttak az ITS kidolgozásához. 
A dokumentumok véleményezési szakaszában a Hivatal is részt vett/vesz, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján. 
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Az elmúlt időszakban elvégzett főbb feladatok: 
− A Településfejlesztési Koncepció véleményezése összhangban a megyei 

területrendezési tervvel: Bátonyterenye, Szécsény; 
− ITS előzetes tájékoztatás: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
− ITS véleményezés: Aszód, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
− Településrendezési eszközökről előzetes tájékoztatás: Bánk, Karancskeszi, 

Salgótarján, Szécsénke, Szurdokpüspöki; 
− Településrendezési eszközök véleményezése: Jobbágyi, Palotás, Tar. 
− Véleményeztük a megye települései esetében a településrendezési eszközök 

módosítását, felülvizsgálatát, véleményeltérések esetében részt vettünk azok 
egyeztető tárgyalásán. 

− Előzetes tájékoztatási szakaszban véleményt adtunk Salgótarján MJV, 
Balassagyarmat város és Szécsény város településrendezési eszközeinek teljes körű 
felülvizsgálatához.  

IV.  A megyei önkormányzat koordinációs szerepe 

A Tftv. 11. § (1) bekezdésében szerepelnek a megyei önkormányzat területfejlesztési 
koordinációval kapcsolatos feladatai, amelynek értelmében: 
− összehangolja az államigazgatási szervek, a települési önkormányzatok, a megyei 

jogú város önkormányzata, a gazdasági és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit; 
− a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről.  
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 – megyei szint;  
− 6 területi munkacsoport (TMCS) – járási szint;  
− 5 ágazati munkacsoport – horizontális szakmai szint.  

A Tftv. 14/A. §-a alapján régiónkban is működik a 3 (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád) megyei önkormányzat közgyűlésének elnökei részvételével az ÉMRTKF. Az 
ÉMRTKF – 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, melyet 2015. I. félévében Borsod-Abaúj-Zemplén, 2015. 
II. félévében pedig Heves megye végzett. A ÉMRTKF a TOP-hoz kapcsolódó megyei 
tervezett fejlesztések megyék közötti összehangolásában illetve az ITP végrehajtásával 
kapcsolatos kérdésekben kaphat szerepet (pl. több megye területét érintő fejlesztések). 

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 részt vesz a Salgótarján 
járási TMCS munkájában annak érdekében, hogy biztosított legyen a folyamatos 
információáramlás.  
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V. A Tftv. alapján ellátandó feladatok 

V.1. Kapcsolattartás az önkormányzatokkal 

A partnerség megteremtése érdekében a települési önkormányzatokkal már a tervezés 
kezdetén felvettük a kapcsolatot. A tervezés további előrehaladásával, ahogyan az egyes 
részdokumentumok, dokumentumok elkészültek egyre aktívabb szerephez jutottak, 
hiszen észrevételeikkel, véleményeikkel segítették mind a Koncepció, mind pedig a 
Program összeállítását. 
A kialakított járási felelősi rendszer még szorosabb kapcsolattartást jelent a települések 
polgármestereivel. A felelősök TMCS üléseken egyeztettek a települések vezetőivel a 
megvalósítandó projektekről.  
2015 decemberében megjelentek az első TOP felhívások. Ezen időponttól a területi 
felelősök napi kapcsolatban vannak a települések polgármestereivel, illetve a projektek 
előkészítésében részvevő szakemberekkel, tervezőkkel. 
 

V.2. Kapcsolattartás a szomszédos megyei önkormányzatokkal 

Azon esetekben, amikor a megye területén túlmutat egy-egy területfejlesztési ügy, 
szükséges az érintett megyei önkormányzatok közötti koordináció. A Tftv. 14/A. §- a 
rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórumról, amelyet a régió 
területén működő megyei közgyűlések elnökei működtetnek. 

A soros elnökséget 2015. I. félévében Borsod-Abaúj-Zemplén, 2015. II. félévében pedig 
Heves megye látta el. 

A megyék a TOP-hoz kapcsolódó fejlesztések közötti összehangolás érdekében, 
valamint az ITP végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben folyamatosan tájékoztatják 
egymást, továbbá együtt gondolkodnak a megyehatárok mentén fekvő területek együttes 
fejlesztési lehetőségeiről, valamint közös programokról is.  

V.3. Kapcsolattartás a megyei jogú város önkormányzatával 

A Tftv. 14/B. §-ában foglaltaknak megfelelően a megyei közgyűlés és a megye 
területén működő megyei jogú város közgyűlése Megyei Területfejlesztési Konzultációs 
Fórumot működtet. A 11/2015. (III. 03.) Kgy. határozattal a testület a konzultációs 
fórum tagjává a megyei önkormányzat közgyűlésének elnökét delegálta. Ennek a 
fórumnak önálló munkaszervezete nincs, titkársági feladatait a tagok megegyezése 
szerinti hivatal látja el. 

Nemcsak a tervezésben, hanem a végrehajtásban is igyekszik az Önkormányzat és a 
MJV rendszeres konzultációkat tartani. A programok tekintetében mind a megyei 
önkormányzat, mind a MJV igyekszik közösen gondolkodni annak érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló források a lehető leghatékonyabban szolgálják megyénk fejlődését. 

Az Önkormányzat koordinációs feladatkörén belül kiemelendő a MJV és térségének 
kérdésköre, hiszen a két „egység” külön forrásokkal rendelkezik, és tervez, azonban 
nem lehet figyelmen kívül hagyni egymástól való kölcsönös függőségüket. Így a 
létrejött TMCS-ben a MJV, mint megfigyelő is részt vett. 

A kapcsolattartás jó példájának tekinthető, hogy a Közgyűlés 2015. május 7-ei ülésén 
mindkét testület tagjai megismerhették az Önkormányzat, valamint Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzat ITP-jét. 



16  

V.4. Kapcsolattartás az érintett regionális fejlesztési ügynökséggel 

A Tftv. alapján a NORDA – mint általában a regionális fejlesztési ügynökségek – részt 
vesz a megyei, fővárosi fejlesztési program megvalósításával összefüggő fejlesztési 
döntések előkészítése és végrehajtása, valamint a területfejlesztési feladatokat ellátó, 
területi szervek információval történő ellátásában és azok munkájának segítésében. A 
NORDA közvetlen kapcsolatban áll a 2007-2013-as regionális operatív programok 
kedvezményezettjeivel, ezáltal információval rendelkezik – többek között – a már 
megvalósult fejlesztések eredményeiről, illetve az azok végrehajtása során felmerült 
problémákról. 

A regionális fejlesztési ügynökségek a Tftv. módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. 
törvény 12. §-a, valamint a 18. §-a alapján 2014. január 1. napjával kerültek a területileg 
érintett megyei önkormányzatok tulajdonába. A hivatkozott jogszabály alapján a 
NORDA 3 M Ft-os törzstőkéjét Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád Megye 
Önkormányzata tulajdonolja egyenlő arányban.  

A NORDA alapvető tevékenysége a területi operatív program közreműködő szervezeti 
feladataira terjedt ki, melyek az Észak-magyarországi Operatív Program lezárásával 
jelentősen lecsökkentek. A tulajdonosok, látva ezt a folyamatot, 2015. II. félévében 
döntöttek a radikális létszámcsökkentésről, a költségek minimalizálásáról. 

A NORDA további működéséről számtalan egyeztetés történt, azonban érzékelve azt, 
hogy a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszak megyei pályázatait Heves és Nógrád 
Megye Önkormányzata – a saját érdekeltségi körükbe tartozó, közfeladatot ellátó 
gazdasági társaságokkal – helyben kívánják ellátni, döntési kényszer állt elő a társaság 
jövőjével kapcsolatban.  

E döntés meghozatalánál szem előtt kellett tartani a Tftv. 17. §-ának azon előírását, 
mely az egy régió területén működő megyei önkormányzatok feladatául szabja a TOP 
megvalósításával összefüggő fejlesztési döntések előkészítésére és végrehajtásában való 
közreműködésre a régióban nonprofit gazdasági társasági formában regionális 
fejlesztési ügynökség működtetését. 

A tagönkormányzatok képviselői a kiválással vegyes beolvadást, illetve a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén a társaság 
egyszemélyes gazdasági társaságként történő továbbműködést tartják elfogadható 
alternatívának. A NORDA-t érintő cégjogi változásokat elindító folyamat jelenlegi 
szakaszában azonban még nem született megállapodás a cégvagyonból történő kiválás 
arányairól. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2016. (III. 23.) Kgy. határozattal 
arról döntött, hogy 900.000 Ft jegyzett tőkével és az ahhoz tartozó vagyonhányaddal 
kiválik a NORDA-ból, ugyanakkor beolvad az Ügynökségbe. A megmaradó jegyzett 
tőkerésszel, azaz 100.000 Ft-al tulajdonosa marad a NORDA-nak, ezáltal eleget tesz a 
Tftv. vonatkozó előírásának is. 
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VI. Határon átnyúló kapcsolatok 

2012 nyarán a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Kassa Megye 
Önkormányzata, mint alapító tagok létrehozták a Via Carpatia Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulást. Ennek keretében aláírásra került egy 
Egyezmény, valamint a Csoportosulás Alapszabálya. A Csoportosulás alapítása a tagjai 
közötti határon átnyúló, multinacionális és regionális együttműködés erősítése és 
ösztönzése céljából történt, megerősítendő a gazdasági és szociális kohéziót, elsősorban 
határon átnyúló projektek és programok végrehajtása által. 

A közelmúltban a csatlakozás kérdéseiben egyeztetés történt a Borsod-Abaúj- Zemplén 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökével, számba véve azokat a lehetőségeket, 
amelyek e területi együttműködésben rejlenek. 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés és végrehajtás kiemelt figyelmet fordít a 
határmenti térségek együttműködésére, különösen az azok között kialakuló közlekedési 
kapcsolatrendszerre. Tekintettel arra, hogy Nógrád megye a Szlovák Köztársasággal 
határos, mindenképp szükséges volt megvizsgálni azokat a közúti összeköttetéseket, 
melyek a dél-szlovák területek és a megyénk közötti társadalmi-gazdasági kapcsolatokat 
szorosabbá fűzhetik. 

Már a tervezés korai szakaszában elindultak a tárgyalások új határátkelők nyitásáról a 
két ország között. 

A két ország miniszterelnöke 2013. július 2-án együttműködési szándéknyilatkozatot írt 
alá a hátáron átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, melyben a felek 
rögzítették azon vállalásukat, hogy 2014-2020 között 25 új, határon átnyúló közúti 
kapcsolatot építenek ki Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. Összhangban a 
határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztése tárgyában született korábbi 
megállapodásokkal 2014. március 27-én Szadán újabb Együttműködési 
Szándéknyilatkozat (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) aláírására került sor. Ebben a 
felek kinyilvánították, hogy az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszaka alatt 
megvalósítják a Szándéknyilatkozatban szereplő indikatív projektlistában felsorolt 
közlekedési kapcsolatokat Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. 

Az érintett felek részvételével megtartott egyeztető fórumokon, megbeszéléseken, 
helyszíni bejárásokon a Hivatal érintett munkatársai is jelen voltak, illetve konstruktív 
szakmai háttérmunkával segítették/segítik a projekt sikeres megvalósítását. 
A Szándéknyilatkozatban foglalt projektek megvalósítását a Szlovákia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program 2014-2020 közlekedésfejlesztési 
allokációjából kívánják biztosítani (az OP keretének 35-40 %-át teszi ki), mely az 
előzetes felmérés alapján Nógrád és Besztercebánya között (a jelenleg rendelkezésre 
álló tanulmányok költségbecslései alapján) várhatóan 4 határátkelőhely építését teszi 
lehetővé.  

A forráskeret nagysága már 2014. év elején körvonalazódott, ezért Besztercebánya 
Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 2014. február 17-ei döntésében meghatározta 
az általa megvalósítandó fejlesztések prioritási sorrendjét. 

Magyar részről a Szándéknyilatkozatban nevesített átkelési pontok vonatkozásában a 
KKK készítette el a „KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak 
megvalósíthatósági tanulmány szintű feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata, a 
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Magyar-Szlovák határszakaszon” megnevezésű, KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0010 számú 
Átfogó megvalósíthatósági tanulmányt. 

2015. május 19-én egyeztető fórum megtartására került sor Salgótarjánban, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztályával 
együttműködésben. Az egyeztetés célja a 2014-2020-as pályázati források hatékony, 
területi szempontú felhasználásának megalapozása volt.  
Az általunk szervezett konzultáción jelen volt Besztercebánya Megye Önkormányzata, a 
Miniszterelnökség, a NFM, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a KKK, a 
Közlekedéstudományi Egyesület és a Magyar Közút Nógrád Megyei Igazgatósága 
témában érintett képviselői is. 

A megjelentek egyetértettek abban, hogy a határmenti térség fejlődésében kiemelkedő 
szerepe van a társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítésének, melynek egyik alappillére 
a határok fizikai átjárhatóságának biztosítása. Az esemény eredményeként a résztvevők 
felállítottak egy, a helyi szempontrendszerhez igazodó előzetes rangsort, amely 
összhangban áll a vonatkozó európai uniós és hazai jogi-, finanszírozási szabályozással, 
továbbá a nemzetközi együttműködési szándéknyilatkozattal. 

 

Javaslatként hangzott el, hogy a szomszédos határmenti területekhez fűződő 
kapcsolataink, a helyi adottságaink, a már meglévő tervezési dokumentumainkhoz 
illeszkedve, továbbá a megye érdekeinek megfelelően Zabar községet kiemelve Nógrád 
megyére vonatkozóan egy saját rangsor kerüljön felállításra, utóbbiról a Közgyűlés a 
61/2015. (VI. 11.) Kgy. határozatában döntött. 

Új közúti kapcsolatok létrehozása a 2014-2020-as tervezési időszakban a szlovák-magyar 
határ mentén: 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 
Tervezői Munkacsoportjában Önkormányzatunkat az Ügynökség ügyvezetője 
képviselte 2015-ben. A programdokumentumot az Európai Bizottság 2015. szeptember 
30-án fogadta el. 

Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 
prioritásai: 

1. Természet és kultúra; 
2. Határon átnyúló mobilitás fejlesztése; 
3. Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 
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elősegítése;  
4. Határon átnyúló intézményi és emberek közötti kapcsolatok fejlesztése. 

A program Monitoring Bizottsága 2015. december 15-én tartotta alakuló ülését 
Sárospatakon. A Monitoring Bizottságban Nógrád Megye Önkormányzatának 
képviseletével – szavazó tagként – továbbra is az Ügynökség vezetőjét bízta meg a 
közgyűlés elnöke. 

Az első INTERREG SK-HU pályázatok kiírása 2016 áprilisában várhatóak. Később 
nyílik meg a 3. prioritás és a 4. prioritás Kisprojekt Alapja, mivel a tervezett kétkörös 
eljárás részletei még nem kerültek kidolgozásra. A keleti határszakasz tekintetében a 
Kisprojekt Alap kezelésére a kassai székhelyű Via Carpatia ETT pályázik. Az ETT 
vezetőjével 2015 júliusában folytatott tárgyalást a közgyűlés elnöke az 
együttműködésről. Az alap kezelésében a megye részvétele úgy is biztosítható, hogy a 
megyei önkormányzatnak nem szükséges az ETT-ben taggá válnia. 

 
VII. A megye fejlesztéséhez kapcsolódóan a megyei önkormányzat által benyújtott 

nyertes pályázatok felsorolása, tartalmának rövid bemutatása  

A 2014-2020-as európai tervezési időszakra való felkészülésben kiemelt jelentősége van 
a megfelelő módon előkészítetett, megalapozott terveknek. A területi tervek alapul 
szolgálnak a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív 
programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású operatív 
programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. 

A megyei tervezési feladatok támogatását, az ehhez kapcsolódó kapacitásépítést 
szolgálta az Államreform Operatív Program keretében megjelent ÁROP-1.2.11/A-2013 
kódszámú könnyített elbírálású pályázati felhívás, amely 90-90 millió Ft támogatást 
nyújtott a megyék részére. 

Az ÁROP pályázat legfontosabb célja volt – a megyei önkormányzatok esetében – a 
tervezési dokumentumok elkészítésének támogatása, és az ehhez szükséges megyei 
tervezői kapacitások megerősítése. 

A megítélt forrás következtében 2013. negyedik negyedévétől létszámbővítéssel a 
tervezői kapacitások megerősödtek mind a Hivatalnál, mind az Ügynökségnél. 

A pályázat zárását követően 2015 áprilisában az ÁROP pályázat támogatásához 
kapcsolódó szabályszerűségi ellenőrzést végezte az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóság Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási Programokat Ellenőrző 
Igazgatósága. 

Szintén ezt a pályázatot ellenőrizte a MÁK Nógrád Megyei Igazgatósága, 
megállapításai ugyancsak további egyeztetést igényelnek.  

A TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb 
feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, 
kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő 
hozzájárulásról szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatban a Kormány hozzájárult a 
„A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, 
összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív 
programok lehatárolása vonatkozásában Nógrád megyében” című 250.000.000 Ft 
keretösszegű tervezési felhívás megjelentetéséhez.  
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP, TIOP Irányító Hatósági Feladatokat 
Ellátó Főosztálya 2015. szeptember 15-én eljuttatta a felhívást az Önkormányzat 
részére. Ez alapján körvonalazódott a projekt célja: A 2014-2020-as időszakban a 
megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP illetve az érintett OP-k 
lehatárolásának vonatkozásában, a kisebb, elmaradottabb településekre fókuszálva. A 
programmal kapcsolatos megbeszélésre szeptember 18-án került sor. Az előzetes 
információk alapján célszerűnek mutatkozott, hogy a pályázat megvalósítása érdekében 
szükséges beszerzési eljárások lebonyolítását hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
végezze, így került kiválasztásra – három ajánlat megkérését követően – a Kozma 
Ügyvédi Iroda. 

A Közgyűlés a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 5. pontjában döntött a pályázat 
benyújtásáról és felhatalmazta elnökét a pályázat beadására, a megvalósítással 
összefüggő szerződések megkötésére.  

A Miniszterelnökség 2015. december 3-án kelt levelében értesített arról, hogy 
pályázatunkat 249.723.677 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási 
szerződést 2015. december 15-én írtuk alá. A pályázat útján a következő feladatok 
valósultak meg: 

− kidolgozásra és szakmai konferenciákon ismertetésre került a Megyei Humán 
Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez szükséges módszertan; 

− elkészült a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Humán Fejlesztési Stratégia a 
megye egészére vonatkozóan; 

− a módszertani fejlesztés részeként megtörtént a 2014-2020-ra vonatkozó, 
megyehatáron átnyúló komplex programok feltérképezése, megyei és települési 
prioritások fejlesztési összehangolása, projektek tipizálása, konstrukciós listák 
összeállítása; 

− kiemelt fejlesztési Térségi Felzárkóztatási és Esélyegyenlőségi Foglalkoztatási 
terv készült; 

− középtávú megyei kommunikációs tervvel és költséghatékonyság vizsgálattal is 
rendelkezünk, 

− beszerzésre került a megyei projektgyűjtő rendszer. 

A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó vállalásként rögzítésre került a 
humánstratégia véleményeztetése a közgyűléssel, továbbá azoknak a későbbi 
pályázatoknak a keresése, melyek – várhatóan – lehetőséget kínálnak a feltárt 
problémák humánfejlesztési megoldásaival a megye munkaerőpiaci helyzete javítására. 

Így került sor arra, hogy a testület a 2015. december 17-ei ülésén megtárgyalta Nógrád 
Megye Humán Fejlesztési Stratégiáját, amely alkalmasnak mutatkozott a közbeszerzési 
eljárás nyerteseként megbízott teljesítésének megítélésére, azonban a tartalmi 
szempontú felülvizsgálat érdekében külső szakértői megbízásra került sor. Figyelemmel 
arra, hogy e szakvélemény a decemberi ülésre még nem készült el, a humánstratégia 
munkaváltozata szolgált alapul a vélemények kialakítására, s a közgyűlés soron 
következő ülésén (2016 januárjában) került sor a végleges tartalom elfogadására. 

A feladatok elvégzését követően a kifizetéseket december utolsó időszakában 
teljesítettük, majd 2016. január 31-ig a pénzügyi elszámolás megküldésre került a 
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közreműködő szervezet részére. Az elszámolásról jelen anyag összeállításáig még nincs 
információnk. 

VIII. Beszámoló Nógrád megye Környezetvédelmi Koncepciójáról és 
Programjáról 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (2) 
bekezdésének a) pontja alapján a megyei önkormányzat – az épített és természeti 
környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében – megyei 
környezetvédelmi programot készít, amelyet a megyei közgyűlés hagy jóvá. 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád megye Környezetvédelmi 
Koncepcióját és Programját a 164/1999. (XII. 23.) határozatával fogadta el. A határozat 
4. pontja kimondta, hogy a dokumentum felülvizsgálatára, valamint javaslattételre a 
következő 3 éves program tekintetében 2002-ben kerüljön sor. 

Nógrád megye Környezetvédelmi Koncepciójának és Programjának felülvizsgálatát a 
hivatkozott törvény 48/D. §-ban foglaltak szerint szükséges elvégezni, melyhez 
elengedhetetlen a központi költségvetés támogatása. 

 
Salgótarján, 2015. április  
 
 
 

Skuczi Nándor 



  
 

 

 
1.számú függelék:   Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési 

Bizottsága 2015-ben hozott határozatai 
 

1/2015. (I. 20.) TERB 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési 
Bizottsága 2015. évi üléstervére 

2/2015. (I. 20.) TERB 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési 
Bizottsága Ügyrendjének elfogadására 

3/2015. (I. 20.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Horpács Község Önkormányzatával „Horpácsi sport- és 
szabadidőpark építése” 120000809D számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

4/2015. (I. 20.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Sóshartyán Község Önkormányzatával „Eszközzel és anyaggal a 
sikeres közmunka programért” 120003209L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

5/2015. (I. 20.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Tar Község Önkormányzatával „Kommunális traktor beszerzése” 
120001809K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

6/2015. (I. 20.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Cered Község Önkormányzatával „Cered Község Önkormányzata 
eszközbeszerzése” 120000309L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

7/2015. (I. 20.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraterenye Község Önkormányzatával „Ravatalozó felújítása” 
120001409L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

8/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Zabar Község Önkormányzatával „Térfigyelő rendszer kiépítése Za-
baron” 120000409K számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

9/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Zabar Község Önkormányzatával „Megszépülő közterületeink” 
120000209L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

10/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Vanyarc Község Önkormányzatával „Anyag- és eszközbeszerzés” 
120000409D számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

11/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátramindszent Község Önkormányzatával „Önkormányzati közte-
mető bővítése” 120002708K számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

12/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Ipolytarnóc Község Önkormányzatával „Az ipolytarnóci 
körjegyzőségi hivatal és Roma Nemzetiségi Önkormányzat vi-
zesblokkjának kialakítása” 120005408L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

13/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraterenye Község Önkormányzatával „Lelátó kialakítása” 
120005208L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

14/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancsberény Község Önkormányzatával „Közmunka programhoz 
tartozó gépi és egyéb eszköz beszerzés” 120003009L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására 
 



  
 

 

15/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bárna Község Önkormányzatával „Napköziotthonos Óvoda szenny-
vízelvezetésének felújítása” 120000509L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

16/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancskeszi Község Önkormányzatával „Karancskeszi községben 
közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése” 120000409L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására 

17/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Virágos út felújí-
tása” 120000608U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

18/2015. (II. 24.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Március 15. úti 
támfal-lépcső felújítása” 120001308D számon megkötött támogatási 
szerződés módosítására és lezárására 

19/2015. (IV. 01.) TERB 
a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján szükséges 
intézkedések megtételére 

20/2015. (IV. 01.) TERB 
Nógrád Megye Integrált Területi Programja első körös verziójának 
elfogadására és annak Irányító Hatóság részére történő megküldésére 

21/2015. (IV. 01.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Március 15. úti 
támfal-lépcső felújítása” 120001308D számon megkötött támogatási 
szerződés módosítására és lezárására vonatkozó 18/2015. (II. 24.) 
TERB határozat kiegészítésére 

22/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Litke Község Önkormányzatával „Anya és Gyermekvédelmi 
Tanácsadó kialakítása” 120002107L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

23/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Egyházasgerge Község Önkormányzatával „Egyházasgerge 
gázberuházása” 120004408L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

24/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nemti Község Önkormányzatával „A közmunka programhoz 
kapcsolódó fejlesztések, eszköz beszerzés” 120003308L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására 

25/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancslapujtő Község Önkormányzatával „Karancslapujtő 
községben ravatalozó építése” 120003108K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

26/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nógrád Megyei Kormányhivatallal (korábban Nógrád Megye 
Önkormányzata, majd Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ) 
„A Megyeháza nyílászáróinak cseréje (II. ütem)” 120002808K 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

27/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Kálmán Imre út 
felújítása II. ütem” 120000508U számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

28/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancslapujtő Község Önkormányzatával „Karancslapujtő, 
Szabadság-Sport út felújítása” 120001208U számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 



  
 

 

29/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancslapujtő Község Önkormányzatával „Önkormányzati közfog-
lalkoztatáshoz eszközök beszerzése” 120001909L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

30/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Kazár Község Önkormányzatával „Eszközbeszerzés a 
településüzemeltetési és zöldterület-karbantartási feladatok hatékony 
ellátásához” 120000709L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

31/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Kishartyán Község Önkormányzatával „Művelődési ház nyílászárók 
cseréje, külső szigetelés” 120001209L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

32/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nagybárkány Község Önkormányzatával „Eszközbeszerzés közcélú 
foglalkoztatási program megvalósításához” 120002109L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására  

33/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Vizslás Község Önkormányzatával „Polgármesteri hivatal 
korszerűsítése, az energia-megtakarítás és a kulturáltabb ügyintézés 
jegyében” 120001009L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

34/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Vizslás Község Önkormányzatával „Önkormányzat nem vállalkozási 
jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés”120001109L 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására  

35/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Horpács Község Önkormányzatával „Horpács Község térfigyelő 
kamerarendszerének kiépítése” 120000609K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

36/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Hugyag Község Önkormányzatával „Hugyag, 113/1 hrsz járda 
felújítása” 120001509K számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

37/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Csillag téri körforgalom 
közvilágítás létesítése” 120001909K számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására  

38/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Vizslás Község Önkormányzatával „Állomás út felújítása” 
120000809K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

39/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraszele Község Önkormányzatával „Mátraszele, Gáborvölgy út 
felújításának II. üteme” 120001209U számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

40/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraszőlős Község Önkormányzatával „Nyerges és Lengő utca 
felújítása” 120000709U számon megkötött támogatási szerződés lezá-
rására 

41/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nógrádmegyer Község Önkormányzatával „Nógrádmegyer, Orgona 
út felújítása” 120000109U számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 



  
 

 

42/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Hugyag Község Önkormányzatával „Közcélú foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó eszközbeszerzés” 120000109D számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

43/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Zabar Község Önkormányzatával „Petőfi úti buszöböl és forduló 
felújítása” 120000109K számon megkötött támogatási szerződés lezá-
rására 

44/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Litke Község Önkormányzatával „Melegvízkút fúrása a Rárósi 
Szabadidőparkban” 120004608L számon megkötött támogatási szer-
ződés lezárására  

45/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraverebély Község Önkormányzatával „Mátraverebély községben 
meglévő videó térfigyelő kamerarendszer bővítése” 120002609K 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 
 

46/2015. (IV. 14.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraverebély Község Önkormányzatával „Anyag- és 
eszközbeszerzés közmunkaprogramhoz Mátraverebélyben” 
120003909L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

47/2015. (IV. 23.) TERB 
A Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
által az 1173/2013 (XII. 19.) TERB határozat kapcsán benyújtott 
kérelmei elbírálására 

48/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Litke Község Önkormányzatával „Tornaterem nyílászáróinak cseréje” 
120003109L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

49/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Ecseg Község Önkormányzatával „Ecseg térfigyelő rendszer 
kiépítése” 120000709K számon megkötött támogatási szerződés lezá-
rására 

50/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Sóshartyán Község Önkormányzatával „Őrszem létrehozása 
Sóshartyán községben a közbiztonság javításáért” 120001209K 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

51/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Piliny Község Önkormányzatával „Polgárőrségi infrastrukturális 
fejlesztés” 120001309K számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

52/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Piliny Község Önkormányzatával „Óvoda épületének fejlesztése II. 
ütem” 120004709L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

53/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Piliny Község Önkormányzatával „Önkormányzat épületének 
fejlesztése” 120001809L számon megkötött támogatási szerződés le-
zárására 

54/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Piliny Község Önkormányzatával „Anyag és eszközbeszerzés” 
120000609D számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

55/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancslapujtő Község Önkormányzatával „Közösségi és intézményi 
színtér kialakítása közcélú foglalkoztatás keretében kulturális célokra 



  
 

 

és művészeti tevékenység ellátására” 120000909D számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

56/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Szuha Község Önkormányzatával „Irodahelyiségek kialakítása a 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat alapfeladatainak ellátáshoz” 
120003309L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 
 

57/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nógrádsipek Község Önkormányzatával „Nógrádsipek, Dózsa 
György úti járda felújítása” 120000909K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

58/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nagylóc Község Önkormányzatával „Nagylóci Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje” 120003609L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

59/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Dorogháza Község Önkormányzatával „Óvoda épület tetőzetének 
felújítása” 120004909L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

60/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Szécsényfelfalu Község Önkormányzatával „Szécsényfelfalui 
Ravatalozó korszerűsítése, akadálymentesítése” 120002609L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására 

61/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Kazár Község Önkormányzatával „Energiatakarékos Községháza a 
lakosság szolgálatában” 120000809L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

62/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancsság Község Önkormányzatával „Orvosi rendelő és 
egészségügyi tanácsadó felújítása” 120004509L számon megkötött tá-
mogatási szerződés lezárására 

63/2015. (VI. 2.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Ságújfalu Község Önkormányzatával „Napköziotthonos Óvoda 
Konyhájának és Étkezdéjének felújítása” 120002709L számon meg-
kötött támogatási szerződés lezárására 
 

64/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Karancskeszi Község Önkormányzatával „Karancskeszi ÁMK 
Általános Iskolájának infrastrukturális fejlesztése” 120000109L szá-
mon megkötött támogatási szerződés lezárására 
 

65/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mihálygerge Község Önkormányzatával „A mihálygergei temető 
kerítésének felújítása közfoglalkoztatási terv keretében” 120002509L 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

66/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „SKÁID 
Beszterce lakótelepi Tagiskola nyílászáró cseréje” 120001609L 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

67/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Ipolytarnóc Község Önkormányzatával „A Rákóczi úti járda felújítása 
Ipolytarnóc községben” 120002809K számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 
 



  
 

 

68/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nógrádmegyer Község Önkormányzatával „Nógrádmegyer község 
térfigyelő kamerarendszer telepítése” 120000209K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

69/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Rimóc Község Önkormányzatával „Térfigyelő kamerák a 
biztonságosabb életért” 120002409K számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

70/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Vanyarc Község Önkormányzatával „A közbiztonság megőrzése és a 
bűnmegelőzés érdekében videó térfigyelő rendszer kiépítése” 
120000509K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

71/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Csermely utca 
felújítása”120000809U számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

72/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Nyírfácska utca felújítása” 
120000909U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

73/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Esze Tamás utca felújítása” 
120001009U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

74/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Nyomda utca felújítása” 
120001109U számon megkötött támogatási szerződés lezárására  

75/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Pásztó Város Önkormányzatával „Pásztó, Muzslára felvezető út 
felújítása II. ütem” 120002109K számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

76/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Rákóczibánya Község Önkormányzatával „Rákóczibánya 
önkormányzata új temető ravatalozó bővítése fedett résszel” 
120002009L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

77/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Ózdi út 2-12. hsz. előtti 
szervizút felújítása” 120001309U számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására  

78/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Vasút út felújítása” 
120001409U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

79/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Ózdi úti járda felújítása” 
120004209L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

80/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Salgótarján régi 
temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés korszerűsítése, 
bővítése” 120001509L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

81/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Sámsonháza Község Önkormányzatával „Szabadidős fejlesztések 
Sámsonházán” 120003809L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 



  
 

 

82/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Szarvasgede Község Önkormányzatával „Közcélú értékteremtés” 
120002509K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

83/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Litke Község Önkormányzatával „Térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése” 120002009K számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

84/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Hollókő Község Önkormányzatával „Hollókői Rendezvények 
Infrastrukturális Fejlesztése” 120005009L számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására 

85/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Herencsény Község Önkormányzatával „A Herencsény Kossuth út 
154. sz. házzal szembeni buszforduló felújítása” 120001109K számon 
megkötött támogatási szerződés módosítására 

86/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraszőlős Község Önkormányzatával „Mátraszőlősi ravatalozó” 
120001009D számon megkötött támogatási szerződés módosítására 

87/2015. (IX. 15.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Bátonyterenye-Dorogháza 
összekötő út I. ütem” TRFC/EM/t/1200028/2005. számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására 

88/2015. (IX. 15.) TERB 
A Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
által az 1173/2013 (XII. 19.) TERB határozat kapcsán benyújtott 
méltányossági kérelme elbírálására 

89/2015. (IX. 15.) TERB 
Pálmány András újabb méltányossági kérelme elbírálására 
 

90/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nemti Község Önkormányzatával „Játszótér kialakítása Nemti 
Községben” 120001209D számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására 

91/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Ipolytarnóc Község Önkormányzatával „Az ipolytarnóci kultúrház és 
temető kerítésének felújítása közcélú foglalkoztatás keretében” 
120004409L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

92/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátramindszent Község Önkormányzatával „Tájház kialakítása” 
120004609L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 
 

93/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nagylóc Község Önkormányzatával „Sport út felújítása” 
120001509U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 
 

94/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Szátok Község Önkormányzatával „Térfigyelő rendszer kiépítése” 
120002309K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

95/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Mátra lakótelepi játszótér 
játékainak bővítése, korszerűsítése” 120001809D számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

96/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Rákóczi út járdafelújítás” 
120005109L számon megkötött támogatási szerződés lezárására 



  
 

 

97/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mihálygerge Község Önkormányzatával „Mihálygerge községben 
főhálózati országos közút melletti járda szakaszok felújítása” 
120001009K számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

98/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Szécsény Város Önkormányzatával „II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola-gimnázium 
és szakközépiskola épületének nyílászáró cseréje” 120000509D 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

99/2015. (XII. 08.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nagykeresztúr Község Önkormányzatával „Sportpályák kialakítása 
Nagykeresztúron” 120002909L számon megkötött támogatási 
szerződés módosítására 

100/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Nagylóc Község Önkormányzatával „Zrínyi út felújítása” 
120001609U számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

101/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Rimóc Község Önkormányzatával „Szent István Általános Iskola, 
Óvoda és Könyvtár Hunyadi úti épületének felújítása” 120004009L 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

102/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Endrefalva Község Önkormányzatával „Endrefalva Általános Iskola 
nyílászáróinak cseréje” 120003409L számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

103/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Hollókő Község Önkormányzatával „Hollókői Rendezvények 
Infrastrukturális Fejlesztése” 120005009L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

104/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Herencsény Község Önkormányzatával„ A Herencsény Kossuth út 
154. sz. házzal szembeni buszforduló felújítása” 120001109K számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására 

105/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Mátraszőlős Község Önkormányzatával „Mátraszőlősi ravatalozó” 
120001009D számon megkötött támogatási szerződés lezárására 

106/2015. (XII. 17.) TERB 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Bátonyterenye 
szennyvízhálózat fejlesztése” 120005409L számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására és lezárására 

 



  
 

 

2. számú függelék: 2015-ben végzett ellenőrzési tevékenység listája 
 

 
2015. január 6. 
kedd 

 

Mátraterenye Község 
Önkormányzata 

 

Lelátó kialakítás (Záró ellenőrzés) 
 

Mátramindszent Község 
Önkormányzata 

 

Önkormányzati köztemető bővítése (Záró ellenőrzés) 

 
2015. január 9. 
péntek 
  

Ipolytarnóc Község 
Önkormányzata 

Az ipolytarnóci körjegyzőségi hivatal és Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat vizesblokkjának kialakítása.  
(Záró ellenőrzés) 
 

Karancsberény Község 
Önkormányzata 

Közmunka programhoz tartozó gépi és egyéb eszköz 
beszerzés (Záró ellenőrzés) 

 
2015. január 16. 
péntek 
  

Herencsény Község 
Önkormányzata 

A Herencsény Kossuth út 154. sz. házzal szembeni 
buszforduló felújítása (Záró ellenőrzés) 

Vanyarc Község 
Önkormányzata 

Anyag- és eszközbeszerzés (Záró ellenőrzés) 

 
2015. január 20. 
kedd 
 

Zabar Község 
Önkormányzata 

Megszépülő közterületeink (Záró ellenőrzés) 

Térfigyelő rendszer kiépítése Zabaron (Záró ellenőrzés) 

 
2015. február 3. 
kedd 

 
Salgótarján Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

 

Kálmán Imre út felújítása II. ütem (Záró ellenőrzés) 

Virágos út felújítása (Záró ellenőrzés) 

Március 15. úti támfal-lépcső felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. február 6. 
péntek 

Litke Község 
Önkormányzata 
  

Melegvízkút fúrása a Rárósi Szabadidőparkban (Záró 
ellenőrzés) 
Tornaterem nyílászáróinak cseréje (Záró ellenőrzés) 

Egyházasgerge Község 
Önkormányzata 

Egyházasgerge gázberuházása (Záró ellenőrzés) 

 
 
Karancslapujtő Község 
Önkormányzata 
  
  

Karancslapujtő, Szabadság-Sport út felújítása (Záró 
ellenőrzés) 
Karancslapujtő községben Ravatalozó építése (Záró 
ellenőrzés) 
Önkormányzati közfoglalkoztatáshoz eszközök 
beszerzése (Záró ellenőrzés) 

 
2015. február 11. 
szerda 

Horpács Község 
Önkormányzata 

Horpács község térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 
(ZÁRÓ ellenőrzés) 

 
Hugyag Község 
Önkormányzata 
 

Hugyag, 113/1 hrsz járda felújítása (ZÁRÓ ellenőrzés) 

Közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés 
(ZÁRÓ ellenőrzés) 
Hugyag, Szécsényi utca fejlesztése (Kötelezettség váll. 
ellenőrzés) 

 
2015. február 13. 
péntek 

Kazár Község 
Önkormányzata 

Eszközbeszerzés a településüzemeltetési és zöldterület-
karbantartási feladatok hatékony ellátásához (Záró 
ellenőrzés) 

Mátraszele Község 
Önkormányzata 

Mátraszele, Gáborvölgy út felújításának folytatása II. 
ütem (Záró ellenőrzés) 

Nemti Község 
Önkormányzata 

A közmunka programokhoz kapcsolódó fejlesztések, 
eszköz beszerzés (Záró ellenőrzés) 

 
2015. március 3. 
kedd 

Nógrád Megye 
Önkormányzata 

A Megyeháza nyílás Záróinak cseréje (II. ütem) (Záró 
ellenőrzés) 

Zabar Község 
Önkormányzata 

Petőfi úti buszöböl és forduló felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. március 11. 
szerda 

Ecseg Község 
Önkormányzata 

Ecseg térfigyelő rendszer kiépítése  (Záró ellenőrzés) 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

Pásztó, Csillag téri körforgalom közvilágítás létesítése 
(Záró ellenőrzés) 

Mátraszőlős Község 
Önkormányzata 

Nyerges és Lengő utca felújítása (Záró ellenőrzés) 

Mátraverebély Község 
Önkormányzata 

Mátraverebély községben meglévő videó térfigyelő 
kamerarendszer bővítése (Záró ellenőrzés) 



  
 

 

Anyag- és eszközbeszerzés közmunkaprogramhoz 
Mátraverebélyben (Záró ellenőrzés) 

 
2015. március 13. 
péntek 

Vizslás Község 
Önkormányzata 

Állomás út felújítása (Záró ellenőrzés) 

A polgármesteri hivatal korszerűsítése, az 
energiamegtakarítás és a kulturáltabb ügyintézés 
jegyében (Záró ellenőrzés) 
Önkormányzat nem vállalkozási jellegű 
tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. március 20. 
péntek 

Nógrádmegyer Község 
Önkormányzata 

Nógrádmegyer, Orgona út felújítása (Záró ellenőrzés) 

Kishartyán Község 
Önkormányzata 

Művelődési ház nyílás Zárók cseréje, külső szigetelés 
(Záró ellenőrzés) 

Sóshartyán Község 
Önkormányzata 

"Őrszem" létrehozása Sóshartyán községben a 
közbiztonság javításáért (Záró ellenőrzés) 

Nagybárkány Község 
Önkormányzata 

Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatási program 
megvalósításához (Záró ellenőrzés) 

 
2015. április 10. 
péntek 

Dorogháza Község 
Önkormányzata 

Óvoda épület tetőzetének felújítása (Záró ellenőrzés) 

Szuha Község 
Önkormányzata 

Irodahelységek kialakítása a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat alapfeladatainak ellátásához (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. április 17. 
péntek 

Nógrádsipek Község 
Önkormányzata 

A Nógrádsipek, Dózsa György úti járda felújítása (Záró 
ellenőrzés) 

Nagylóc Község 
Önkormányzata 

Nagylóci Általános Iskola nyílás Záróinak cseréje (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. május 6. 
szerda 

Szécsényfelfalu Község 
Önkormányzata 

Szécsényfelfalui Ravatalozó korszerűsítése, 
akadálymentesítése (Záró ellenőrzés) 

Karancsság Község 
Önkormányzata 

Orvosi rendelő és egészségügyi tanácsadó felújítása 
(Záró ellenőrzés) 

Ságújfalu Község 
Önkormányzata 

Napköziotthonos Óvoda Konyhájának és Étkezdéjének 
felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. május 8. 
péntek 

Salgótarján MJV 
Önkormányzata 

SKÁID Beszterce lakótelepi Tagiskola nyílás záró 
cseréje (Záró ellenőrzés) 

Kazár Község 
Önkormányzata 

Energiatakarékos Községháza a lakosság szolgálatában 
(Záró ellenőrzés) 

 
2015. május 19. 
kedd 

Ipolytarnóc Község 
Önkormányzata 

A Rákóczi úti járda felújítása Ipolytarnóc községben 
(Záró ellenőrzés) 

Mihálygerge Község 
Önkormányzata 

A mihálygergei temető kerítésének felújítása 
közfoglalkoztatási terv keretében (Záró ellenőrzés) 

 
2015. június 2. 
kedd 

Vanyarc Község 
Önkormányzata 

„A közbiztonság megőrzése és a bűnmegelőzés 
érdekében videó térfigyelő rendszer kiépítése” (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. június 12. 
péntek 

Etes Község 
Önkormányzata 

„Felszabadulás út (1353/3,1353/4 hrsz) felújítása”  (Záró 
ellenőrzés) 

Nógrádmegyer Község 
Önkormányzata 

„Nógrádmegyer Község Térfigyelő kamerarendszer 
telepítése” (Záró ellenőrzés) 

 
2015. június 19. 
péntek 

Hollókő Község 
Önkormányzata 

„Hollókői Rendezvények Infrastrukturális Fejlesztése” 
(Záró ellenőrzés) 

Rimóc Község 
Önkormányzata 

„Térfigyelő kamerák a biztonságosabb életért" (Záró 
ellenőrzés) 

2015. július 17. 
péntek 

Szátok Község 
Önkormányzata 

Térfigyelő rendszer kiépítése Szátok Községben  (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. július 22 
szerda 

Pásztó Város 
Önkormányzata 

„Pásztó, Csermely utca felújítása” (Záró ellenőrzés) 

„ Pásztó, Nyírfácska utca felújítása (Záró ellenőrzés) 

„Pásztó, Esze Tamás utca felújítása (Záró ellenőrzés) 

„ Pásztó, Nyomda utca felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. július 29. 
szerda 

Salgótarján MJV 
Önkormányzata 
 
 

 Salgótarján régi temető belső úthálózat és csapadékvíz 
elvezetés korszerűsítése, bővítése (Záró ellenőrzés) 



  
 

 

 
2015. július 29. 
szerda 
 

Szarvasgede Község 
Önkormányzata 

 Közcélú értékteremtés (Záró ellenőrzés) 

 
2015. augusztus 07. 
péntek 

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

 Ózdi út 2-12. hsz. előtti szervízút felújítása (Záró 
ellenőrzés) 
A Vasút út felújítása (Záró ellenőrzés) 

Bátonyterenye Ózdi úti járda felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. augusztus 26. 
szerda 
  

Sámsonháza Község 
Önkormányzata 

Szabadidős fejlesztések Sámsonházán (Záró ellenőrzés) 

Mátraszőlős 
Önkormányzata 

Mátraszőlősi Ravatalozó (Záró ellenőrzés) 

 
2015. szeptember 
03. csütörtök 

Mátramindszent 
Község Önkormányzata 

Tájház kialakítás (Záró ellenőrzés) 

Mátraszele Község 
Önkormányzata 

Mátraszele Dózsa György úti híd felújítása (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. szeptember 
15. kedd 

Szécsényi Kistérség Kistérségi szintű eszköz- és anyagbeszerzés a 
közfoglalkoztatás biztosítására (Záró ellenőrzés) 

Nagylóc Község 
Önkormányzata 

Sport út felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. szeptember 
18. péntek 
 

Ipolytarnóc Község 
Önkormányzata 

Az ipolytarnóci kulturház és temető kerítésének felújítása 
közcélú foglalkoztatás keretében  (Záró ellenőrzés) 

 
2015. szeptember 
25. péntek 

Nógrád megye 
Önkormányzata 

A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Intézmény és Gyermekotthon pásztói 
intézményegységének fűtéskorszerűsítése (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. október  
05. hétfő 

Salgótarján Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Salgótarján Fáy András körúti játszótér bővítése, 
felújítása (Záró ellenőrzés) 
Hunyadi körút felújítása (Záró ellenőrzés) 

 
2015. október 20. 

kedd  
 

Nagykeresztúr Község 
Önkormányzata 

Sportpályák kialakítása Nagykeresztúron (Záró 
ellenőrzés) 

 
2015. október 27. 
kedd   

Bátonyterenye Város 
Önkormányzata 

Bátonyterenye szennyvízhálózat fejlesztése  (Záró 
ellenőrzés) 
Járdák felújítása közmunka-program keretében  (Záró 
ellenőrzés) 
Rákóczi út járdafelújítás (Záró ellenőrzés) 

József Attila lakótelepi játszótér játékainak bővítése, 
korszerűsítése (Záró ellenőrzés) 
Mátra lakótelepi játszótér játékainak bővítése, 
korszerűsítése (Záró ellenőrzés) 

 
2015. november 03. 
kedd  

Mihálygerge Község 
Önkormányzata 

Mihálygerge községben főhálózati országos közút 
melletti járdaszakaszok felújítása (Záró ellenőrzés) 

Somoskőújfalu Község 
Önkormányzata 

Somoskőújfalu, hordalékfogók építése (Záró ellenőrzés) 

 
2015. november 17. 
kedd 

Endrefalva Község 
Önkormányzata 

Endrefalva Általános Iskola nyílás Záróinak cseréje 
(Záró ellenőrzés) 

Szécsény Város 
Önkormányzata 

 II.  Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola - gimnázium és 
szakközépiskola épületének  - nyílászáró cseréje (Záró 
ellenőrzés ) 

 
2015. november 24. 
kedd 
 

Nógrád Megye 
Önkormányzata 

 Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
és Gyermekotthon pásztói intézményegységének 
fűtéskorszerűsítése (Záró ellenőrzés) 

 
2015. november 30. 
hétfő 

Nagylóc Község 
Önkormányzat 

Zrínyi út felújítása (Záró ellenőrzés) 

Rimóc Község 
Önkormányzat 

Szent István Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 
Hunyadi úti épületének felújítása (Záró ellenőrzés) 



  
 

 

 


