
Iktatószám: 35-33/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2015. május 7-ei 
soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. 116-os terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai (4 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint 
 igazoltan távol: Havasiné Molnár Erzsébet képviselő asszony valamint Gácsi Péter és Varga 

Béla képviselő urak  
 

dr. Szabó József, megyei jegyző 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Vadas Anett, a Hivatal munkatársa 
Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 

 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron kívüli ülésén. Jelzi Havasiné Molnár Erzsébet, Gácsi Péter 
valamint Varga Béla képviselő társai igazolt távollétét. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Boldvai László bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges változatának elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
3. Egyebek 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására  
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat mellett a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal ügyrendje is módosul. A jövőbeli – többek között területfejlesztési – feladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében a Hivatali struktúrában jelentős változás történik. Külön területfejlesztéssel 
és területrendezéssel foglalkozó szervezeti egység fog alakulni. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal az 
Elnöki Kabinetből, az Önkormányzati és Jogi Osztályból, Közgazdasági és Koordinációs Osztályból 
valamint Területfejlesztési és Területrendezési Osztályból fog állni. Ismerteti, hogy a Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály vezetését a Hivatal új munkatársa, Lőrincz Gyula látja el a jövőben. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása során a közgyűlési anyag küldésének határideje egy nappal 
rövidül, a képviselők az ülést megelőző legkésőbb harmadik napon fogják megkapni a megtárgyalandó 
előterjesztéseket. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatba Az Mötv. módosításának megfelelően kiegészítésre került a 
személyes érintettség bejelentésére vonatkozó szabályozás azzal, hogy abban az esetben nem kell 
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alkalmazni, ha a közgyűlés döntéshozatala saját tagjának választására, kinevezésére, megbízására vagy 
delegálására irányul. 
Továbbá elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban egységesítésre került a szavazati arány 
kifejezése, mely – az eddigi számformátumtól eltérően – szövegesen kerül megjelölésre. 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. További hozzászólás nem volt. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az előterjesztésben található rendelet-tervezetről valamint a határozati 
javaslatról külön-külön szükséges szavazni. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal és 1 
tartózkodás mellett nem támogatta. 
A határozati javaslatról szóló szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 3 
igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. 
 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges változatának elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Átadja a szót a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének, Sándor Ildikónak. 
 
Sándor Ildikó: 
Röviden tájékoztatja a bizottságot az integrált területi program munkafolyamatáról, tartalmáról és az Irányító 
Hatóság által tett észrevételekről. 
 
Az Irányító Hatóság kérésének megfelelően az ITP-ben két helyen került lehatárolás. (Annak ellenére, hogy 
a megyén belül a TOP vonatkozásában nem vált indokolttá az, hogy az ITP kiemelt fejlesztési célterületeket 
határozzon meg.) 
 
Az egyik ilyen az 5.1.-es intézkedés, a foglalkozási paktum. Ebben az esetben az Irányító Hatóság kérése, 
hogy a forrás 30%-át megyei paktumra kell fordítani, így ez koordináló szereppel bírna, illetve ott ahol 
esetleg helyi, vagy más jellegű paktum nem alakul, betöltené a támogatói szerepet. 
A „Helyi identitás, a helyi közösségfejlesztés 5.3. prioritás” esetén szintén vannak olyan kezdeményezések, 
melyek miatt célszerű volt 30%-os lehatárolást tenni. Elmondja, hogy ezen prioritás esetében egy megyei 
bűnmegelőzési program is alakulóban van. 
Véleménye szerint a megyei ösztöndíj programot is célszerű lenne egységesen kezelni. Így hasonlóan itt is 
tettek egy 30%-os lehatárolást. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az elkészített Integrált Területi Programmal kapcsolatosan az Irányító 
Hatóság nem talált kifogást. 
Kiemeli, hogy a turisztikánál sem alkalmaztak területi lehatárolást. Ennek egyik oka, hogy az ökoturisztikai 
projektek az egész megyét lefedhetik, mivel Nógrád megye hegységekből, erdőkből áll, így ezzel 
kapcsolatosan is vannak turisztikai elképzelések. Véleménye szerint nem szükséges, hogy bármilyen területi 
korlát érvényesüljön ezeknél a „pályázatoknál”. 
Ismerteti a legfontosabb módosítást, mely szerint az Irányító Hatóság kérte, hogy intézkedésenként az 
igényeket támasszák alá. Elmondja, hogy a TOP-ban előírt allokált forrásszerkezetet követték. 
Elmondja, hogy a paktumok esetében a megyei jogú várossal közös együttműködésre van szükség, hiszen 
azoknak is részt kell venniük a megyei paktumban. Az elvárás, az, hogy először alakuljon meg a megyei 
paktum és utána a területi paktumok. Elmondja, hogy ennek az elvárásnak együttesen eleget tettek. 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megköszöni ügyvezető igazgatóasszony tájékoztatását. Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, 
észrevétele? 
 
Boldvai László: 
Az 5.1. esetében konkrétan mit lehet finanszírozni, és mire lett félretéve 1 milliárd forint? Számításai szerint 
a 30% körülbelül 1 milliárd forintot jelent. Ha a paktum Salgótarjánnal – a megyei jogú várossal – közös, 
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akkor ez azt jelenti, hogy Salgótarján is a saját 5.1-ből lehatárol 30%-ot, és közösen használják fel? Ezt 
hogyan kell értelmezni? Ez konkrétan mit takar? 
 
Sándor Ildikó: 
A TOP szerinti elvárás az, hogy legyen egy megyei paktum, és ezt a megye koordinálja. A megyei 
szervezetnek egy érdekszövetséget kell alkotnia, ehhez csatlakozhatnak a megyei kamarák, a Vállalkozók 
Országos Szövetségének helyi szervezete, a megyei jogú város, és a többi város. A paktum forrásától 
függetlenül, a források 75%-át támogatásra kell fordítani. Ez azt jelenti, hogy a 75%-ból bértámogatást, 
illetve képzési támogatást szükséges finanszírozni. A megyei paktum olyan tevékenységeket foglalhat 
magába, mint például megyei befektetés ösztönzési stratégia készítése, megyei foglalkoztatási stratégia 
készítése, tehát ezekben a megyei jogú város nem forrással, hanem döntési jogkörrel vesz részt. 
 
Boldvai László: 
Ez az egyetlen olyan terület, melyre az a lehatárolás nem érvényes, hogy megyei pénzből nem lehet a megyei 
jogú várost támogatni? 
 
Sándor Ildikó: 
Így van. Példaként megemlíti, hogy vannak olyan munkavállalók, akik a járásban laknak, de Salgótarjánban 
dolgoznak, meg vannak olyan salgótarjániak, akik itt laknak, de például Bátonyterenyén dolgoznak, így 
ebben az esetben nem lehet lehatárolást tenni. A konkrét működtetés a felhívásokból fog kiderülni. 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele. További hozzászólás nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatta. 
 
 
3. Egyebek 
 
Bognár Ferenc, korelnök: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
               Bognár Ferenc Boldvai László 
         a bizottság korelnöke a bizottság tagja 


