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Tisztelt Közgyűlés! 

 

Oláh Gábor helyettes államtitkár úr 2018. június 6-án érkezett PM/5763/1/2018. iktatószámú 

levélében tájékoztatott arról, hogy a TOP-5.3.2-17 kódszámú „Megyei identitás erősítése” című 

felhívásra 40 millió Ft került átcsoportosításra Nógrád megye részére, továbbá az 5.3.1-16 számú 

konstrukcióból fel nem használt 11.018.641 Ft maradványösszeg felhasználásával összesen 

51.018.641 Ft összeggel nyílt lehetőség a fenti pályázati felhívás meghirdetésére. 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 28-a. Főpályázóként kizárólag Nógrád 

Megye Önkormányzata szerepelhet. A jelenlegi tervek szerint a pályázat időtartama 44 hónap, 

amelyből 8 hónap az előkészítő szakasz, amikor egy Nógrád megye történetére vonatkozó feltárás 

és egy cselekvési terv elkészítése a feladat. A cselekvési tervben leírtak megvalósítására 36 hónap 

áll rendelkezésre. 

 

Az előzetes egyeztetések alapján a pályázatban a következő szakmai tartalom kerül megvalósításra: 

 

  Megvalósítandó szakmai tartalom Költségkategória 

K
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Megalapozó dokumentum előkészítés (max. 5 %) 

Történeti feltárás: Nógrád megye, a palócság 

történetének feltárása, a megye területének 

alakulása 

egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 

Cselekvési terv elkészítése, a projekt 

tevékenységek leírására 

egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 

Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés (max. 5 %) 

Projektmenedzsment projektmenedzsment (max. 2,5 %) 

Kötelező nyilvánosság kötelező nyilvánosság (max. 0,5 %) 
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Megyenap szervezési költsége, évente 1 db, 

összesen 3 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Palóc hagyományok feltárása, felelevenítése - 

nagy rendezvény a Nógrádikumok bemutatására 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Helyismereti kiállítás, évente 1 db, összesen 3 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Hagyományok ünnepe, rendezvény,  évente 1 db, 

összesen 3 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Alkotói versenyek  ételekre, italokra, évente  1 db, 

összesen 3 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 
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Nógrád megyéből elszármazottak találkozója, 

évente 1 db, összesen 3 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

  

Tanulmányi versenyek, a TDK mintájára, amelyek 

a megyében fellelhető kihívásokra, problémákra 

próbálnak meg választ adni egy előre megadott 

hosszúságú tanulmány keretében gazdasági, 

szociológiai és tudományos-technikai 

témakörökben. A legjobb tanulmányokból egy 

tanulmánykötet készül, évente 1 db verseny, 

összesen 3 plusz kiadvány. 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 
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Hagyományőrző versenyek: a palóc 

hagyományokat, zenéket, énekeket, táncokat 

bemutató tehetségkutató versenyek, járási szinten 

6, egy középdöntő, egy döntő a Megyenapon, 

egyszer kerül megrendezésre. 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Nógrád megye értékeit bemutató kiadvány(könyv) 

elkészítése 

egyéb kommunikációs tevékenységek 

költségei 

Nógrád megye értékeit bemutató kisfilm 

elkészítése (akár marketing céllal is) 
marketingeszközök fejlesztése 

Generációk közti tudásátadás, rendezvény sorozat 

évente 2, összesen 6 db 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Közösségi Kalendárium elkészítése évente 1, 

összesen 3 

egyéb kommunikációs tevékenységek 

költségei 

Honlap fejlesztése, infokommunikációs 

akadálymentesítéssel 

egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 

Mobil applikáció készítése, amely a Nógrád 

megyei értékeket, látnivalókat mutatja be, tudástár 

jelleggel. 

egyéb szakértői díjak, tanácsadás 

költsége 

Köz- és 

közlekedésbiztonsági 

elemek 

Bűnmegelőzési program a megyei rendőr-

főkapitányság és a polgárőrség bevonásával: 

előadások, interaktív foglalkozások, a lakosság és 

az iskolák bevonásával. 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

Közlekedésbiztonsági programok: kerékpáros 

kultúrát népszerűsítő programok, KRESZ-

vetélkedők, ismeretterjesztő kiadványok készítése 

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, 

ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Salgótarján, 2018. szeptember 6. 

 
 

Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

a „Megyei identitás erősítése” 

című TOP-5.3.2-17 kódszámú pályázaton való részvétel jóváhagyására 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a Terület és településfejlesztési 

Operatív Program keretében megjelent „Megyei identitás erősítése” című, TOP-5.3.2-17 

kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújt be. 

Határidő: 2018. szeptember 28. 

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

dokumentumok előkészítésére, a pályázat nyertessége esetén a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére, a finanszírozási szerződés aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2018. szeptember 20. 

 

 

 

Skuczi Nándor 

Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

 

 

 

Dr. Bagó József 

Nógrád megyei jegyző 

 


