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Tisztelt Közgyűlés!
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra való tervezési felkészülés jegyében a testület 2013-ban
minden ülésén tárgyalta Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójáról (a továbbiakban:
Koncepció) szóló előterjesztéseket.
A Közgyűlés a 73/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatában felhatalmazta elnökét és a megyei
főjegyzőt, hogy a területfejlesztési koncepció végleges, közgyűlés által rendelettel
elfogadandó változatának elkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A
jogszabályoknak megfelelő intézkedések megtörténtek, melyekről Önöket az ülések
alkalmával rendszeresen tájékoztattuk, illetve Önök saját maguk is segítették a Koncepció
„létrejöttét”, észrevételeikkel, javaslataikkal.
A minisztériumi útmutatások és egyéb jogszabályok korábban a megyei területfejlesztési
koncepciók rendelettel történő elfogadását preferálták, azonban a 2011. évi CXCVIII.,
valamint a 2013. évi CCXVI. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11 § aa) pontja alapján jelenleg ez
határozattal történik.
I.
A Koncepció helyzetfeltáró munkaanyaga hosszú és összehangolt munka eredményeként a
81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltak alapján elfogadásra került és a
testület kinyilvánította, hogy az elkészült anyag a tervezés alapjául szolgálhat.
A közgyűlés 12/2013. (III. 21.) Kgy. határozata 2. pontjában foglaltak alapján a testület az
elkészült javaslattevő fázis anyagát társadalmi vitára, véglegesítésre megfelelőnek tartja,
ugyanezen határozat 3. pontjában meghatározta a felelősöket a Koncepció végleges
változatának társadalmasítása érdekében szükséges intézkedések megtételére. Az elkészült
munkaanyaghoz érkező vélemények, észrevételek megalapozott szakmai áttekintéséről, a
munkaanyagba történő bedolgozásáról, a területfejlesztési szakemberek a megyei főjegyző
koordinálásával folyamatosan gondoskodtak.
2013 áprilisában a Koncepció Helyzetértékelő fázisa az eddigi észrevételek, javaslatok
figyelembevételével, szükség szerint a dokumentumokba történt átvezetésével, továbbá
Javaslattevő fázisa a munkaanyag véglegesítésével lezárásra került. A dokumentumokat
Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. április 30-án a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) területi tervekre meghatározott egyeztetési rendje szerint társadalmasításra
bocsátotta, mely június 14-ei határidővel ért véget.
A társadalmasítás során beérkezett javaslatok összegzése és azok tervezői értékelése a
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján az elkészült Koncepció Helyzetértékelő és
Javaslattevő munkaanyagához csatolásra kerültek.
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II.
A közgyűlés 2013 decemberében megismerte, és a 131/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 1.
pontja szerint jóváhagyta a „Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020)
Területi Hatásvizsgálat 2013” című dokumentumot, mely a kötelezően lefolytatott
véleményezések, egyeztetések és azok átvezetése után a Koncepcióhoz csatolást követően a
stratégiai tervezésért felelős miniszter részére 2014. január 24-én megküldésre került.
A Tftv. 11. § (2) bekezdése szerint „Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti megyei,
illetve fővárosi területfejlesztési koncepció és program a területfejlesztés stratégiai
tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését követően fogadható el. Az
állásfoglalást a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter az állásfoglalást kérő
irat beérkezését követő 30 napon belül adja ki. Ha e határidőn belül nem történik meg az
állásfoglalás kiadása, úgy az állásfoglalást egyetértőnek kell tekinteni.”
A Tftv. 11. § (1) aa) pontja alapján a Koncepció közgyűlési elfogadása Salgótarján Megyei
Jogú Város (a továbbiakban: MJV) egyetértésével lehetséges. Az egyetértő nyilatkozatot az
MJV megküldte.
Az előterjesztésem összeállításával egyidejűleg elektronikus úton érkezett meg a
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságtervezésért Felelős Helyettes Államtitkárság
részéről a miniszteri állásfoglalás, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Az abban foglaltaknak megfelelően a Koncepció javaslattevő fázisában a tartalmi javítások
átvezetésre kerültek.
10. oldal: az ábrán szereplő stratégiai célok módosításra kerültek.
11. oldal: Fejlődő gazdaság fejezetben szereplő, dőlt betűvel jelzett
Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek meghonosítása,
megerősítése és a Meglévő potenciálokra építő innovációs centrumok létrehozása,
megerősítése megnevezésű stratégiai célok és azok tartalma összevonásra került, az új
megnevezés Jövőcentrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági tevékenységek
meghonosítása, megerősítése, innovációs centrumok létrehozása lett, a benne foglalt
tartalmak egyesítésre kerültek.
12. oldal: Marasztaló élettér fejezetben szereplő, dőlt betűvel jelzett
A korábbi Egészséges, vonzó, emberközpontú, megfizethető lakó- és pihenő környezet,
a Modern, szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér, valamint a Fokozódó
környezetbiztonság megnevezésű stratégiai célok és azok tartalma összevonásra került,
az új megnevezés Egészséges, vonzó, emberközpontú, biztonságos lakó- és pihenő
környezet lett, a benne foglalt tartalmak egyesítésre kerültek.
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A fentiek alapján kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2014. február 24.

Becsó Zsolt

HATÁROZATI JAVASLAT
Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós
tervezéshez kapcsolódóan – a stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalásában
javasoltak figyelembevételével – elfogadja Nógrád Megye 2014-2020-ra vonatkozó
Területfejlesztési Koncepcióját és annak mellékletét képező Területi Hatásvizsgálat 2013
elnevezésű dokumentumot.

2.

A közgyűlés kijelenti, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott dokumentumok az
elkövetkező hétéves ciklus fejlesztéseinek alapjául szolgálhatnak. A közgyűlés felkéri
elnökét, gondoskodjon arról, hogy a programozás fázisában a Koncepcióban rögzítettek –
különös tekintettel a miniszteri állásfoglalás horizontális célokra vonatozó javaslatok –
figyelembevételre kerüljenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2014. február 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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