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Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során érkezett
véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésére
Előkészítette: Vadas Anett és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!
A 2014-2020-as fejlesztési ciklusra vonatkozó tervezési felkészülés jegyében a testület 2014 februári
ülésén tárgyalta a Nógrád Megye Területfejlesztési Programjáról (a továbbiakban: Program) szóló
előterjesztést és a 16/2014. (II. 27.) Kgy. határozat 2. pontjában kinyilvánította, hogy a Program
elkészült egyeztetési változatát társadalmi vitára megfelelőnek tartja. Az azóta eltelt időszakról, a
megyei tervezési munka folyamatáról, a megtett intézkedésekről jelen előterjesztés keretében adok
számot.
I.
A dokumentum társadalmasítása 2014. január 31-től 45 napos határidővel 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 (továbbiakban: Kormányrendelet) 19. §-a alapján a területi tervek
meghatározott egyeztetési rendje szerint zajlott.
A Program elérhetősége széles körben biztosítottá vált, egyrészről a Nógrád Megyei Önkormányzat
honlapján történő megjelenítéssel, másrészről a dokumentum véleményezési felhívása közvetlenül
megküldésre

került

a

Kormányrendelet

10.

melléklete

szerinti

szerveknek

–

Országos

Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (új szervezet a megszűnt Országos Területfejlesztési Tanács
helyett), miniszterek, országos önkormányzati érdekszövetségek, érintett térségi fejlesztési tanácsok,
megyei jogú város, szomszédos megyei önkormányzatok – valamint a partnerségi tervben [10/2014.
(I. 30.) Kgy. határozat] szereplőknek, az országgyűlési képviselőknek és a közgyűlésünk tagjainak, a
tankerületeknek és a járási hivataloknak.
2014. március 6-án megérkezett a Nemzetgazdasági Minisztérium Programra vonatkozó
minőségbiztosítása, melyben megállapításra került, hogy a dokumentum egyeztetési változata
formailag és tartalmilag a tervezés további szakaszaiban felhasználható.
A társadalmasítási folyamat során, mintegy 23 véleményező (magánszemély és szervezet) több mint
100 észrevétele, javaslata érkezett meg a dokumentumhoz, melyek feldolgozása, értékelése – a megyei
főjegyző koordinálásával – a munkaanyagba átvezetésre kerültek, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft., valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal szakemberei által.
A beérkezett minisztériumi vélemények pozitívan értékelték a Programot és alkalmasnak találták a
tervezés folytatásához.
A megyei véleményezők között kiemelendő a Nógrád Megyei Kormányhivatal – melynek 8
szakigazgatási szerve tett konkrét észrevételt az anyaghoz –, a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs
Tanács, valamint az ágazati munkacsoportok (utóbbiak műhelymunkák keretében „vitatták meg” a
Program tartalmát) építő jellegű észrevételei.
A társadalmasítás során tett javaslatok elsősorban a 3. „Prioritások beazonosítása, a célok és a
prioritások közötti kapcsolatok” fejezethez, közlekedés, oktatás, turizmus, munkahelyteremtés...stb.
témákban érkeztek. A vélemények tervezői értékelését a Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján
az elkészült Program munkaanyagához csatoltuk. Az értékelésben megtalálhatók mindazok az
észrevételek, melyek elfogadásra kerültek és beépültek a dokumentumba, illetve azon vélemények,
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amelyekben nem alakult ki egyetértés. Utóbbi esetekben részletes indokolással feltüntetésre került a
tervezésben résztvevő szakemberek álláspontja.
Az elfogadott javaslatok átvezetését követően rögzíthető, hogy a Program átfogó célja, a
gazdaság élénkítése a helyi társadalom aktivizálása által, a leszakadás megállítása, a
felzárkóztatás biztosítása, továbbá olyan új fejlődési lehetőségek előtérbe kerülése, amelyek
hosszú távon a megyét vonzó térséggé teszik mind a lakosság, mind a vállalkozások számára.
Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy jelen előterjesztés kiküldésének időpontjában még a Program
társadalmasítása zajlik (2 munkanap a véleményezőknek még rendelkezésre áll), ezért a beérkezett
javaslatok értékelését összefoglaló táblázat későbbi időpontban (2014. március 24-én) kerül
megküldésre.
II.
A tervezés jelenlegi fázisában a Kormányrendelet 9. §-ában és a 9. mellékletben meghatározottak,
továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti tartalommal kell elkészíteni a Program területi
hatásvizsgálatát.
A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által
elkészített „Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata” (a továbbiakban:
hatásvizsgálat) című dokumentumot a közgyűlés a 16/2014. (II. 27.) Kgy. határozattal jóváhagyta,
egyben felkérte elnökét és a főjegyzőt, hogy a Korm. rendelet előírásainak megfelelően
gondoskodjanak a területi hatásvizsgálat szakhatósági véleményezésre történő megküldéséről, majd a
beérkező vélemények dokumentumba történő beépítéséről.
A véleményezésre rendelkezésre álló 30 nap alatt – 2014. március 19-ig – az érintett szakhatóságok
kifogást nem emeltek a hatásvizsgálatban foglaltakkal kapcsolatban, a javaslatok, észrevételek a
dokumentumba beépítésre kerültek.
Összefoglalásként a következőket hangsúlyozom:
Mint ahogy jelen anyagból is megállapítható a tervező munka folyamatosan, ütemszerűen halad.
Jelentősen könnyíti a munkavégzést, hogy az Államreform Operatív Program keretén belül
megvalósuló pályázatunk indikátorainak részhatárideje kitolódik.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Salgótarján, 2014. március 20.

Becsó Zsolt
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HATÁROZATI JAVASLAT
Nógrád Megye Területfejlesztési Programja – társadalmasítás során érkezett véleményekkel,
illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített változatára
1.

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Területfejlesztési Programja –
társadalmasítás során érkezett véleményekkel, illetve területi hatásvizsgálatával – kiegészített
változatáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.

A közgyűlés – jelen határozat mellékletét képező – a Nógrád Megyei Stratégiai Program
társadalmasítása során beérkezett javaslatok értékelését tartalmazó táblázatot jóváhagyja.

3.

A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (2) bekezdése alapján – a társadalmi
véleményekkel, a területi hatásvizsgálat dokumentációjával valamint a projektlistával
kiegészített Nógrád Megye Területfejlesztési Programjára vonatkozó állásfoglalás kikérése
érdekében járjon el a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternél.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke
dr. Barta László, megyei főjegyző

Salgótarján, 2014. március 27.

Becsó Zsolt
Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta László
Nógrád megyei főjegyző
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