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Tisztelt Közgyűlés!
Az idei év májusától jelentős mértékben felgyorsult a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtása. Ezen okból kifolyólag e tárgykör a testület
99/2016. (XII. 15.) Kgy. határozatával elfogadott üléstervben szereplő decemberi ülés előtt, a
közgyűlés szeptemberi ülésére is beterjesztésre került. A testület a 119/2017. (IX. 21.) Kgy.
határozatában foglaltak alapján elfogadta a TOP megyei előrehaladásáról szóló beszámolót,
jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak eseményeiről adok számot.
A szeptemberi zárt ülésen összesen 9 db „visszamutatásra” megküldött támogatási kérelem
esetében értett egyet a testület az Irányító Hatóság - egyébként minden esetben támogató döntési javaslatával. Ezen projektek vonatkozásában az Irányító Hatóság vezetője időközben
meghozta a lezáró döntéseket, a projektgazdák értesítése a szokásos elektronikus úton - az
EPTK pályázatkezelő rendszeren keresztül - megtörtént. A támogatási szerződések megkötése
folyamatban van.
Október és november hónap során újabb – TOP ’15-ös és TOP ’16-os kódszámú – támogatási
kérelmek érkeztek, s jelen előterjesztés összeállításakor továbbiak várhatók az Irányító
Hatóságtól „visszamutatásra”. Az első beadási forduló, TOP ’15-ös kódszámú felhívásából –
nyilvántartásunk szerint – egyetlen olyan támogatási kérelem van még, amely nem érkezett
vissza a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: Korm. rendelet) lefektetett közgyűlési egyetértésre. Ennek várható időpontjára
az Irányító Hatóság még nem tudott választ adni.
Az eddigi „visszamutatásra” megküldött támogatási kérelmeknél hat darab projekt esetében
fordult elő, hogy a Tisztelt Közgyűlés nem értett egyet az Irányító Hatóság elutasító döntési
javaslatával és a Korm. rendeletben biztosított jogával élve, indítványozta azok
újraértékelését. Az újraértékelések november hónap elejére teljeskörűen megtörténtek és
összehívásra került az eljárásrend szerinti, újraértékelést követő Döntés-előkészítő Bizottság
(a továbbiakban: DEB) ülése is. A DEB területi szereplő által delegált tagjaként, összhangban
a közgyűlés határozatában foglalt döntéssel, mind a hat támogatási kérelem támogatását
javasoltam. A lezáró döntések rövidesen megszületnek és bízunk benne, hogy a területi
szereplő szándékai minél teljesebb mértékben érvényesülnek, mert itt már további
jogosítványunk nincsen a támogató lezáró döntés meghozatalára.
Az Irányító Hatóság Vezetője 2017. szeptember 29-én kelt előterjesztésében hívta össze a
TOP ’16-os kódszámú (ún. második fordulós) 2017. 08. 31-ig lezárult felhívásokhoz tartozó
DEB ülését. Az írásbeli szavazás megtartására 2017. október 16-án került sor, az alábbi
konstrukciók esetében, összesen 123 db támogatási kérelem esetében:
•
•
•
•

TOP-1.1.2-16 azonosítószámú „Inkubátorházak fejlesztése” (4 db)
TOP-1.1.3-16 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” (5 db)
TOP-1.2.1-16 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” (11 db)
TOP-1.4.1-16 azonosítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (27
db)
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•
•
•
•

TOP-2.1.2-16 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” (3 db)
TOP-3.1.1-16 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (4 db)
TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
(59 db)
TOP-5.3.1-16 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” (10 db)

A TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
felhívással kapcsolatban még a DEB ülését megelőzően az Irányító Hatóság vezetője írásban
keresett meg, - mint a DEB területi szereplő által delegált tagját - és arról tájékoztatott, hogy a
TOP többletkötelezettség-vállalásával lehetőség nyílik a 1,5 millió Ft/CO2t fajlagos értéket
betartó energetikai projektek támogatására az üvegház hatású gázok megtakarítási indikátorcélok teljesítése érdekében. A többletkötelezettség-vállalás alapján a DEB döntés keretében a
megye felhívására beérkezett valamennyi olyan támogatási kérelem támogatásra javasolható,
amely kérelem megfelel a felhívás fajlagos előírásának abban az esetben is, ha a projektek
együttes támogatási igénye meghaladja a megye részére meghirdetett keretösszeget. A
fentiekben említett fajlagos értéket csupán egy projekt nem tartotta be.
Szintén 2016. október 16-án került sor a TOP keretén belül az Irányító Hatóság által
meghirdetett TOP-3.2.2-15 azonosítószámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” megismételt DEB ülésre egy darab
támogatási kérelem vonatkozásában.
A második beadási fordulóhoz kapcsolódóan a jövőben még az alábbi felhívások tekintetében
kerül sor a DEB összehívására (ennek időpontja az előterjesztés készítésének időpontjában
még nem ismert):
•
•

TOP-1.1.1-16 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”
TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
Az előterjesztés megküldésének időpontjában, a 2017. évben kihirdetett lezáró döntések közül
156 támogatási szerződés megkötésre került, ez több mint 18 milliárd Ft értékű fejlesztés
megvalósítása előtt nyitotta meg a kaput. A támogatási szerződések aláírása 10 esetben még
folyamatban van, ez további 2 milliárd Ft-ot meghaladó fejlesztés megindítását teszi lehetővé
a közeljövőben. A megkötött támogatási szerződések megoszlása felhívásonként az alábbi:
•
•
•
•

•
•
•
•

TOP-1.1.1-15 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” (4 db)
TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” (1 db)
TOP-1.2.1-15 azonosítószámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” (7 db)
TOP-1.4.1-15 azonosítószámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (12
db)
TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” (2 db)
TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” (33 db)
TOP-3.1.1-15 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (2 db)
TOP-3.2.1-15 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
(59 db)
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•
•
•

TOP-4.1.1-15 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
(19 db)
TOP-4.2.1-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának
bővítése, fejlesztése” (15 db)
TOP-5.2.1-15 azonosítószámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok” (2 db)

A 2016. évi döntésekkel (amelyek hozzávetőleg 6 milliárd Ft-ot tesznek ki) a 41 milliárd Ft
megyei forráskeretből 24 milliárd Ft-ot meghaladó támogatási szerződés állománnyal
rendelkezünk, ami a megyei forrás csaknem 60%-át jelenti.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.

Salgótarján, 2017. november 28.
Skuczi Nándor

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

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

Salgótarján, 2017. december 14.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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