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Tisztelt Közgyűlés!
A módosított - és a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért
Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Irányító Hatóság) által minőségbiztosítással ellátott
- Nógrád Megye Integrált Területi Programja tárgyalásával egy időben tájékoztatást kívánok
adni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) megyei
előrehaladásáról és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2016.
január és szeptember közötti ebbéli tevékenységéről. A beszámoló elkészítésének másik
aktualitását az adja, hogy a TOP első körös felhívásaihoz tartozó beadási határidők lezárultak.
Jelen beszámoló 3 részre osztva tárgyalja a témát:
I.
II.

III.

Összefoglaló a felhívásokhoz kapcsolódó határidőkről, forrásokról, támogatási
összegekről.
A Hivatal és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Ügynökség) tevékenysége a támogatási kérelmek beadásával és a konzorciumi
együttműködési megállapodások megkötésével kapcsolatban.
A konzorciumi együttműködési megállapodások helyzete.
I.

A TOP Nógrád megyét érintő első felhívásai 2015. december 23-án jelentek meg. A mostani,
azaz a 2016. évi éves fejlesztési keretet érintő felhívási kör utolsó felhívása pedig 2016.
március 24-én került meghirdetésre. A megjelent felhívásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Felhívás száma és címe
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését
szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Rendelkezdésre álló
összeg (millió Ft)
3 500

Benyújtási határidő Elszámolható költségek (millió Ft)
Min
Max
2016. május 30.

100

2016. szeptember 15

50

200

2 500

2016. április 27.

50

1 500

2 633

2016. március 1.

100

2 000

200

2 000

1 200

2016. május 23.

1

300

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

1 000

2016. augusztus 8.

50

1000

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

3 160

2016. szeptember 30.

100

1000

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

3 000

2016. április 18.

10

200

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

2 500

2016. július 6.

50

1 000

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

3 847

2016. június 30.

10

400

600

2016. június 30.

15

300

TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

1 108

2016. május 4.

10

190

880

2016. április 29.

3

100

587

2016. augusztus 1.

100

587

TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások,
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

1 024

2016. március 31.

300

1 024

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések

2 389

2016. augusztus 31.

450

1 400

2016. április 29.

50

224

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok

444

Összesen 17 db felhívás került kiírásra az említett időszakban 30 572 millió Ft értékben. Jelen
pillanatban még a „TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása” című felhívás nyitott, amelynek
beadási határideje 2016. szeptember 30-a.
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Tekintettel arra, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § f) pontja alapján csak a támogatott
projektekről kérhetünk adatszolgáltatást és a támogatói döntések ez idáig még nem születtek
meg, arról nem tudunk pontos adatokkal szolgálni, hogy az egyes felhívásokra mennyi
támogatási kérelem, milyen támogatási igénnyel került benyújtásra. Az viszont szinte
bizonyosan kijelenthető, hogy az eddig lezárult felhívások majdnem mindegyikére a 20142020 megyei keretösszegeket meghaladó támogatási kérelmek benyújtására került sor. (Ettől
eltérő helyzetről egy felhívás, a „TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja”
esetén van tudomásunk, ahol a beadott 1 db támogatási kérelem forrásigénye alatta van a
felhívás keretösszegének.) Fentiek alapján elmondható, hogy a nagymértékű forrásvesztés
veszélye nem áll fenn.

Források 2014-2020 5 889 3 673 2 633 3 174 7 610 3 876 6 474 1 108
Források 2016
4 500 2 500 2 633 1 200 7 160 2 500 4 447 1 108
További források
1 389 1 173
0 1 974 450 1 376 2 027
0

880 1 193 3 413
880 587 3 413
0 606
0

444
444
0

TOP-5.3.

TOP-5.2.

TOP-5.1.

TOP-4.3.

TOP-4.2.

TOP-4.1.

TOP-3.2.

TOP-3.1.

TOP-2.1.

TOP-1.4.

TOP-1.3.

TOP-1.2.

Felhívás száma

TOP-1.1.

A már kiírt 30 572 millió Ft-os keret természetesen nem a teljes, Nógrád megye számára
rendelkezésre álló TOP forrás. Várhatóan 2016 végén, 2017 elején további, már a második
körbe tartozó felhívások is megjelennek. Ezek tartalmáról jelenleg még nincs rendelkezésre
álló információnk, viszont a következő táblázat tartalmazza, hogy az egyes intézkedések
esetében mekkora források kerültek kiírásra és ennek fényében mekkora összegek állnak
rendelkezésre a második körre (az adatok millió Ft-ban értendők):

762
762
0

A TOP források mennyiségi eloszlása diagramban ábrázolva:
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Ahogy a táblázatban látható, a második körös felhívás megjelenésére nem minden esetben
kerül sor, mert az egyes intézkedések és felhívások esetében a teljes rendelkezésre álló összeg
pályázható volt az első fordulóban. Ennek oka az egyes intézkedések és felhívások esetén (pl.:
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése és TOP-4.2.1 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése) rendelkezésre álló relatívan
alacsony megyei keret volt.
A 2016. évi éves fejlesztési keret terhére még 2 db felhívás jelenik meg a közeljövőben, ezek
a „TOP-1.1.2 Inkubátorházak fejlesztése” 800 millió Ft-os, és „TOP-5.3.1 Helyi közösségi
programok megvalósítása” 762 millió Ft-os pályázható összeggel.
II.
A Hivatal vagy az Ügynökség által feltöltött projektek száma 67 db. Azon települések,
konzorciumok száma, amelyek igénybe kívánják venni a projektjük megvalósítása során a
Hivatal segítségét és erről konzorciumi szerződés formájában nyilatkoztak is 189 db. Ezek
részletes megoszlását pályázati felhívásonként az alábbi táblázat tartalmazza:
Felhívás száma és címe
A Hivatal által feltöltött pályázatok (db) Konzorciumi szerződések száma (db)
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
8
8
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
0
0
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
1
4
turizmusfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló
0
0
közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
9
22
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
1
1
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
1
1
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
3
32
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
2
4
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
22
77
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása,
0
0
komplex fejlesztési programok keretében
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
7
21
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
10
16
fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
0
0
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási1
1
gazdaságfejlesztési együttműködések
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
2
2
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
0
0
komplex programok
Összesen:
67
189

Fontos megjegyezni, hogy a közölt adatok a beadott támogatási kérelmekre vonatkoznak, de
biztosra vehető, hogy a támogatott projektek száma ettől kisebb lesz. Erről a támogatói
döntések meghozatalát követően lesz módunk tájékoztatást adni.
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III.
A 189 db konzorciumi megállapodásból eddig összesen - 6 pályázatot érintően - 5 település
kezdeményezte annak felbontását, amelyek a következők:

Felhívás száma
Település
TOP 2.1.3-15
Terény
TOP 2.1.3-15
Galgaguta
TOP 3.2.1-15
Pásztó
TOP 4.1.1-15
Terény
TOP 4.1.1-15
Magyarnándor
TOP 4.2.1-15
Patak

Terény, Galgaguta, Magyarnándor és Patak települések önkormányzatai külön-külön levélben
fordultak a Hivatalhoz, azzal a szándékkal, hogy kezdeményezik a támogatási kérelmeik
Konzorciumi együttműködési megállapodásainak megszüntetését. A felmondás indoka
minden esetben az volt, hogy az időközben megalapított Nyugat- Nógrád Térségfejlesztő
Nonprofit Kft-t kívánják megbízni a projektmenedzseri feladatok ellátásával.
A konzorciumi tagok cseréjének, új konzorciumi tag bevonásának, illetve a konzorciumi tag
kilépésének a lehetőségét, illetve annak engedélyezésére vonatkozó szabályait a Korm.
rendelet 1. mellékletét képező Egységes Működési Kézikönyv III. fejezetének 73.1. pontja
részletezi. Ez alapján a megszüntetés csak abban az esetben kezdeményezhető az Irányító
Hatóságnál, ha a konzorciumi tag nem képes ellátni a vállalt feladatait vagy pénzügyi és/vagy
szakmai szempontból veszélyezteti a projekt megvalósítását.
Az önkormányzatok számára küldött válaszlevelünkben megfogalmazásra került, hogy a
fentebb ismertetett kizárási szabályok szerint a konzorciumból történő kizárásunk jogi
feltételei nem állnak fenn, ezért az Önkormányzatok megszüntetésre irányuló szándékát
semmisnek tekintjük. Az Irányító Hatóság felé történő esetleges kezdeményezésről pedig - a
szerződések megszüntetésének ügyében - tájékoztatást kértünk.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2016. szeptember 12.
Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megyei előrehaladásáról
szóló beszámoló elfogadására
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program megyei előrehaladásáról szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadja.

Salgótarján, 2016. szeptember 22.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

6

