
Iktatószám: 35-20/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2015. március 3-ai 
soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint, igazoltan távol: Boldvai László 

képviselő úr 
 Dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 Dr. László Tünde, a Hivatal munkatársa 

Vadas Anett, a Hivatal munkatársa 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 

 
Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron kívüli ülésén. Jelzi Boldvai László képviselő társa igazolt 
távollétét. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 6 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Gácsi Péter bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Kéri, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Megkérdezi, van-e valakinek a 
napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel nem volt. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
 I.) a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 II.) az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalás elfogadására 
 III.) a szükséges további intézkedésekre 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás átvezetésére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
3. Egyebek 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
 I.) a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 II.) az első körös intézkedési szintű forrásallokációs és indikátorvállalás elfogadására 
 III.) a szükséges további intézkedésekre 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi ponthoz tartozó anyagok kiosztásra kerültek az ülést megelőzően. 
 
Sándor Ildikó: 
A táblák értelmezéséhez részletes magyarázatot fűz. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
intézkedéseire országos szinten vannak a források allokálva. A tábla legalsó két sorában a TOP szerint 
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látható, hogy az egyes intézkedésekre az operatív program mennyi forrást különít el. A területi szereplőknek 
– megyék, megyei jogú városok – meg kell határozniuk, hogy az egyes intézkedésekre mekkora összeget 
szeretnének elosztani. Az alapelvárás, hogy amennyiben lehetséges, kövessék a TOP-ban meghatározott 
szerkezetet. A beérkezett projektjavaslatok felülvizsgálatra kerültek abból a célból, hogy mely TOP 
intézkedéshez tartoznak. Így megállapítható lett, hogy rendelkezünk-e intézkedésenként annyi fejlesztési 
elképzeléssel, hogy a központilag kiszámolt forrás megyei szinten a jövőben lehívható legyen. Jelzi, hogy a 
szociális alapellátás beruházás tekintetében települési szinten felélénkült a tervezési tevékenység, és új 
projektjavaslatok érkeztek be. Meglátásuk szerint a százalékos felosztás tartható, az intézkedésekre allokált 
forrást megyei szinten le fogják tudni hívni, tehát nem szükséges a TOP szerkezete szerinti forrásallokációtól 
megyei szinten eltérni. 
A másik kiosztott táblázat az indikátorokra vonatkozik. Felhívja a figyelmet a rózsaszínnel jelölt oszlopra, 
melyben bordó színnel látszanak a központilag kiszámolt indikátorok. 
A táblázat 4. oszlopában sárga színnel jelölték a teljesítménykeretes indikátorokat melyek, ha időarányosan 
és összességében nem teljesülnek a források megvonását vonhatják maguk után. 
Kiemeli, hogy a legfontosabb feladat, a kalkulált adatok teljesíthetőségének felmérése. Módosítást javasol az 
1. D egyedi célkitűzés pontban található „Fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma” indikátor estében, tekintettel arra, hogy az ott meghatározott 646 darab férőhellyel szemben Nógrád 
megyében jelenleg 170 darab bölcsődei férőhely van, melyből 24 teljesen új. A beérkezett projektjavaslatok 
tanulmányozása alapján jelenleg 134 férőhely van, melyet érinthet fejlesztés. Az intézményi fejlesztések által 
– a meglévő helyek esetében – megújult szolgáltatásokhoz juthatnak az odajáró gyermekek. A fennmaradó, 
ugyanazon az intézkedésen alapuló forrást az óvodai férőhelyek fejlesztésére el lehet költeni, így nem merül 
fel forráselvonás. A többi módosítási javaslat nem kulcsindikátorra vonatkozik, ezeknél a teljesítés 
elmaradása esetében nincs szankció. Két barnamezős rehabilitációt – részben gazdasági célú, részben 
városfejlesztési célú – érintő intézkedést említ, melyeknél a rehabilitált talaj összkiterjedése a mutató. Kevés 
önkormányzat akar barnamezős rehabilitációt, melynek oka, hogy nem állnak rendelkezésükre a szükséges 
eszközök, nincsen módjuk arra, hogy tulajdonhoz jussanak. A területek többsége magántulajdonban van, és 
az EU-s források – projektenként – 2%-át lehet ingatlanvásárlásra fordítani. Ez nem biztosít lehetőséget az 
önkormányzatok számára, hogy a vásárlást lefolytassák, így a 0,98-os mutató lenullázásra került. A 
beruházáshoz tartozó mutatót, a 26 hektárt 2 hektárra csökkentették, a lehetőség kizárásnak elkerülése végett. 
Módosításokat hajtottak végre a táblázat azon sorain, amelyeknél eltérnek a megadott adatok, például nem 
annyi lakos került feltüntetésre, amennyi a városfejlesztésben érintett. Jelentős mértékben csökkentésre 
került – 568 helyett 96 darabra – az új bölcsődei férőhelyek száma, mely a jelenlegihez képest így is 5%-os 
növekedést jelent. A szociális városrehabilitáció kulcsindikátora a „helyreállított lakóegység városi 
területeken”, mely érinthet önkormányzati bérleményeket, önkormányzati tulajdonú lakásokat, illetve a 
szegregátumok megszüntetésével létrehozható új lakóegységeket. E tekintetben folyamatos konzultáció 
zajlik a városokkal. A 4. B esetén a lakosságszámnál is javításokat hajtottak végre, hiszen magasabb volt a 
megadott szám, mint a gazdasági fókuszú városrehabilitáció esetén. Az EU-s támogatási rendszerben a 
városrehabilitációt a szociális városrehabilitáció „húzza”. 
Első körös javaslatként ajánlja az előterjesztésben feltüntetett határozati javaslatok elfogadását. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a részletes tájékoztatást. Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés 3 határozati javaslatból áll, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az I. határozati javaslatot, egységesen 6 igen 
szavazattal támogatta. 
A II. határozati javaslattal kapcsolatban javasolja, hogy kiegészítéssel – „a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése e határozatot 1. a és 1. b. melléklete szerinti tartalommal kiindulási javaslatként elfogadja az első 
körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalást” – fogadja el. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített II. számú határozati javaslatot, 
egységesen 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a III. számú határozati javaslatot, egységesen 6 igen 
szavazattal támogatta. 
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2. Javaslat a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás átvezetésére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a javaslat beterjesztésének oka a jegyző személyében bekövetkezett 
változás. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a rövid kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Kérdés, 
észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal támogatta. 
 
 
3. Egyebek 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A testület munkáját megköszöni, az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
               Varga Béla Gácsi Péter 
         a bizottság elnöke a bizottság alelnöke 


