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Tisztelt Közgyűlés! 
 

E tárgykörben 2017. évben két alkalommal került sor közgyűlési előterjesztésre. A testület a 
119/2017. (IX. 21.) Kgy., valamint 149/2017. (XII. 14.) Kgy. határozataiban foglaltak alapján 
elfogadta a Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 2017. évi megyei 
előrehaladásáról szóló beszámolókat. Jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak 
eseményeiről adok számot. 

Magyarország Kormánya arról döntött a 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozatában, hogy a 
2014–2020 közötti programozási időszak operatív programjainak felhívásai az egyes operatív 
programok teljes keretére kerüljenek meghirdetésre 2017. I. félév végéig. Nógrád Megye 
Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) ezzel összhangban 2018. évben már nem 
tervezte új felhívás megjelentetését a TOP-ban. Az év folyamán mégis lehetségessé vált egy 
teljesen új konstrukció, a TOP-5.3.2-17. kódszámú, „Megyei identitás erősítése” 
megjelentetése, amelyről a szeptemberi ülésünkön tájékoztattam a T. Közgyűlést és a 
92/2018. (IX. 20.) Kgy. határozatunkkal döntöttünk a támogatási kérelmünk benyújtásáról. 

Ezen kívül a megyei TOP maradvány- vagy visszahulló forrásainak felhasználása érdekében 
került sor új beadási szakaszok beiktatására az alábbiak szerint: 

• a TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése felhívás esetén, 2018. 
szeptember 24-től, 2018. október 24-ig; 

• a TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével felhívás esetén, 2018. 
október 30-tól, 2018. november 30-ig; 

• a TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása felhívás esetén, 2018. július 25-től, 2018. 
szeptember 17-ig; 

• a TOP-3.1.1-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívás esetén, 2018. 
szeptember 28-tól, 2018. október 31-ig; 

• a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése felhívás esetén pedig 2018. 
szeptember 28-től 2018. október 31-ig volt lehetőség támogatási kérelmek 
benyújtására ebben az évben. 

A 2018. évben benyújtott támogatási kérelmek esetében még nem került sor Döntés-
előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) összehívására. 

DEB ülés megtartására ebben az évben két alkalommal került sor: 

• 2018. március 7-én, 3 féle felhívás összesen 23 darab támogatási kérelméről; 
• 2018. augusztus 17-én pedig 2 féle felhívás összesen 2 darab támogatási kérelméről 

(újraértékelést követő megismételt DEB ülés keretében) született DEB döntési 
javaslat. 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai szerint, az Irányító Hatóság a DEB döntési 
javaslatot megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljából. Csak akkor hozható 
támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan 
formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott. Egyetértés hiányában az Irányító 
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Hatóság egy alkalommal elrendeli a területi szereplő által megjelölt támogatási kérelmek 
újraértékelését. A Korm. rendelet részletesen szabályozza az összeférhetetlenségi 
körülményeket, illetve titoktartási kötelezettséget is előír. Erre való tekintettel a Közgyűlés 
mindig zárt ülés keretében tárgyalja az ehhez kapcsolódó napirendet. Ebben az évben 5 
alkalommal került sor az ún. „visszamutatott” projektekkel kapcsolatos 
döntéshozatalra. 

 

A már támogató tartalmú lezáró döntéssel rendelkező Nógrád megyei TOP projektek 
vonatkozásában (a TOP-1-től, TOP-5-ig prioritásokban) az alábbi teljesítési mutatókkal 
rendelkezünk 2018. november 15-ig: 

A támogatói döntéssel rendelkező projektek száma: 295 darab 
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A megítélt támogatás összege: 41.060.308.955 Ft 

 

 

A megkötött támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma: 266 darab 

 

Jelenleg 29 projekt áll szerződéskötés alatt (2.867.852.160 Ft támogatási összeggel). A 
szerződéskötések folyamatosan haladnak. 
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A megkötött támogatási szerződések összege: 38.187.111.232 Ft 

 

 

A támogatási kérelemmel rendelkező kedvezményezett szervezetek számára 31.032.880.074 
Ft támogatási előleg került folyósításra. 

 

A fizikai zárásra 56 projekt esetében került sor, az ehhez kapcsolódóan benyújtott záró 
beszámoló benyújtása 9 esetben történt meg. 
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A benyújtott elszámolások száma: 318 darab 

 

A benyújtott elszámolások összege: 5.967.291.341 Ft 
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Az elfogadott elszámolások száma: 254 darab 

 

Az elfogadott elszámolások összege: 4.684.406.165 Ft 
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A beszámoló elkészítéséhez a TOP közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága nyújtott adatszolgáltatást. 

 

A TOP projektek vonatkozásában 2018. évben kötelező mérföldkő az időközi indikátor 
teljesítés mértéke. Az erre eredetileg tervezett 2018. október 31-ei határidő úgy módosult - az 
irányító hatóság vezetőjének döntése értelmében –, hogy a mérföldkőhöz tartozó 
indikátorteljesítésbe beszámításra minden olyan indikátor, ami ez év végéig, azaz december 
31-ig teljesül. Az irányító hatóságtól kapott tájékoztatás szerint csak jövő év elején állnak 
rendelkezésre azok az összesített megyei adatok, amelyek alapján a megyei 
indikátorvállalások teljesülésének időközi teljesítményértékelése elvégezhető lesz. 

Nógrád megye indikátorvállalásai (forrás: ITP 5.0): 

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

A megye  által 

vállalt célérték 

(2023)

A fejlesztett vagy újonnan létesített 

iparterületek és ipari parkok területe
ha 275 14,17 14,17 1373 70,71 70,71

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza
km 68 3,51 4,00 340 17,52 17,52

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 2500 129 134 12500 644 644

2. Vállalkozásbarát, 

népességmegtartó 

településfejlesztés

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 279000 14366,75 14368,00 1395000 71833,75 71838,05

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza
km 240 12,36 12,36 686 35,33 35,33

Üvegházhatású gázok becsült éves 

csökkenése
tonna CO2 

egyenérték
13106 552,00 552,00 106819 5524,00 5524,00

Fejlesztéssel érintett egészségügyi 

alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: 

háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, 

védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti 

ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma

db 185 10 10 925 48 48

Helyreállított lakóegységek városi 

területeken
lakóegység 232 12 12 1160 60 60

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

fő 8580 442 442 42900 2210 2210

Helyi társadalmi akciókban résztvevők 

száma
fő 26600 1370 1370 133000 6849 6849

5. Megyei és helyi emberi 

erőforrás fejlesztések, 

foglalkoztatás-ösztönzés  és 

társadalmi együttműködés

1. Térségi gazdasági 

környezet fejlesztése a 

foglalkoztatás elősegítésére

3. Alacsony széndioxid 

kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 

területeken

4. A helyi közösségi 

szolgáltatások  fejlesztése és 

a társadalmi együttműködés 

erősítése

 

 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 
Salgótarján, 2018. november 30. 
 
 

Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi megyei előrehaladásáról 
szóló beszámoló elfogadására 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program 2018. évi megyei előrehaladásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
helyzetéről szükség szerint adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

 
 
Salgótarján, 2018. december 13. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


