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BESZÁMOLÓ
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi megyei előrehaladásáról

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei ülésére
Előkészítette: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal érintett munkatársai

Tisztelt Közgyűlés!

A testület az elmúlt évben a 87/2016. (IX. 22.) Kgy. határozatával fogadta el a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) megyei előrehaladásáról szóló
beszámolót, valamint az idén április és május hónapban is tárgyalt TOP felhívásokhoz kapcsolódó
döntési javaslatokat. A testület a 99/2016. (XII. 15.) Kgy. határozatával jóváhagyta üléstervét,
amely szerint a decemberi ülésen számolok be a TOP 2017. évi megyei előrehaladásáról.
Tekintettel arra, hogy az idei év májusától jelentős mértékben felgyorsult és előrehaladt a TOP
végrehajtása, indokoltnak látom, hogy az azóta eltelt időszak eseményeiről jelen ülésen is számot
adjak.
Mint ahogy azt a közgyűlés 2016. szeptemberi ülésén is jeleztem, a 2016. évben megjelent 17 db
felhívásra 30,5 milliárd Ft kerettel a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 67 db projektet töltött fel. 189 db
konzorciumi szerződést kötött a Hivatal azon településekkel, akik projektjük megvalósítása során a
Hivatal projektmenedzsment tevékenységét igénybe kívánták, illetve kívánják venni.
A 2016. évben benyújtott támogatási kérelmek ˗ 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) vonatkozó szabályai szerinti ˗ elbírálása sokat
váratott magára. A közgyűlés 2017. április 7-ei soron kívüli zárt ülésén első körben 130 db
fejlesztési projektről született támogatói döntés, a testület 3 projektet újraértékelésre javasolt a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (a
továbbiakban: Irányító Hatóság) részére. Az Irányító Hatóság május 1-én kihirdette a nyertes
projekteket. Ezek között 85 olyan projekt részesült támogatásban, melyeknél a Hivatal feladatát
képezi a projektmenedzsment tevékenység ellátása.
2017. május 26-án a közgyűlés soron kívüli zárt ülésén ˗ második körben ˗ támogatólag döntött 27
támogatási kérelemről, 3 projektet újraértékelésre javasolt. Az Irányító Hatóság 2017. június 30-án
hirdette ki a nyerteseket, melyek közül 11 db esetében a Hivatal lát el menedzsment tevékenységet.
Az újraértékelés alatt álló projektekről az Irányító Hatóságtól az előterjesztés postázásának
időpontjáig, többszöri írásos érdeklődésünk ellenére sem kaptunk tájékoztatást.
A 2016-ban benyújtott támogatási kérelmek közül a Korm. rendeletben rögzített szabályok szerint
eljárva, a Döntés-előkészítő Bizottság, valamint az Irányító Hatóság döntési javaslatát figyelembe
véve 10 darab esetében szükséges még testületi jóváhagyás, amelyek közül 5 darabról jelen ülésre
külön előterjesztés készült.
Az itt említett támogatói döntések alapján eddig összesen mintegy 26 milliárd Ft összegben indultak
fejlesztések megyénk településein.
Az első körben nyertesnek nyilvánított projektek támogatási szerződései májustól - júliusig a
támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága (a
továbbiakban: Államkincstár) közreműködésével feszített munkával megkötésre kerültek, a
támogatási szerződések hatályba léptek. A projektek meghatározó részénél az igényelhető
támogatási előleg teljes összege utalásra került már, csupán 2 projekt esetén nem történt még meg a
Hivatal projektmenedzseri támogatásának kifizetése, az érintett települési önkormányzat azonban
megkapta előlegét. Az Államkincstár tájékoztatása szerint ezek az előlegek is mielőbb utalásra
kerülnek. A Hivatal tekintetében a projektmenedzseri feladatokra elszámolható költségek
előlegeiről a közgyűlés júniusi ülésén a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást adtam,
továbbá jelen ülés napirendjének sorában a költségvetési rendelet II. sz. módosításakor szintén
beszámolok.
A támogatási szerződések megkötését és hatályba lépését követően indult és indul a projektek
megvalósításának szakasza. A szerződéskötés időszakában a támogató felgyorsította és sürgette a
szerződések megkötését, így az első mérföldkő elérésével egyidejűleg szükséges a projektek
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végleges műszaki-szakmai tartalmának egyeztetése, a műszaki dokumentációk és költségvetések
pályázati felhívások szerinti összhangjának megteremtése. Az előterjesztés készítésének időpontjáig
már néhány pályázat esetén az 1. mérföldkőhöz szükséges dokumentumok összeállítása is
megtörtént, és a következő hónapokban folytatódik. Ez rendszeres kapcsolattartást igényel a
támogató szervezettel, a települési önkormányzatok szakembereivel, tervezőkkel, kivitelezőkkel,
közbeszerzési szakemberekkel.
A 2016. évben beadott támogatási kérelmek közül ˗ a fent említetteken felül ˗ jelenleg további 11
támogatási szerződés megkötése van folyamatban, ahol szintén a Hivatal a konzorciumi partner.
A 2017. évben megjelent pályázati konstrukciókra eddig 38 olyan támogatási kérelem benyújtására
került sor, amelyben a Hivatal a konzorciumi partner. A pályázatok benyújtási határideje az Irányító
Hatóság döntése értelmében 2017. július 14 - 2017. augusztus 31. Fontos kiemelni, hogy ezek még
csak támogatási kérelmek, a támogatott projektek száma ettől kevesebb lehet.
Az Irányító Hatósággal a Hivatal munkatársai a nyár folyamán is folyamatosan kapcsolatot
tartottak, miután a pályázati felhívások benyújtási határidejének előreütemezését illetően módosítási
javaslatok benyújtása is indokolttá vált. Mindezen feladatok mennyisége, összetettsége és szűkös
határideje ellenére a Hivatal szakemberei gondoskodnak arról, hogy a projektek előkészítése és a
megvalósítás szakasza szabályszerűen és zökkenőmentesen történjen.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. szeptember 1.
Skuczi Nándor

HATÁROZATI JAVASLAT
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi megyei előrehaladásáról szóló
beszámoló elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
megyei előrehaladásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program helyzetéről a testület 2017. decemberi ülésén
adjon tájékoztatást.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2017. szeptember 21.

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
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