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Tisztelt Közgyűlés!
I.

A Közgyűlés a 89/2016. (X. 27.) Kgy. határozatával döntött az Őrhalom – Vrbovka
(Ipolyvarbó) közötti határmetszési pont – turisztikai forráskeretre beadandó – fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról, melynek eredményéről döntés 2017 júniusában született. A
2017. július 31-én közzétett támogatott fejlesztéseket tartalmazó listán nem szerepelt,
támogatásban nem részesült a beruházás.
A 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatban a Közgyűlés szándékát fejezte ki, hogy az 1007/2016.
(I. 18.) Kormányhatározat 12. mellékletében meghatározott határmetszési pontok
kialakításával kapcsolatos pályázatok előkészítésében közreműködik. Jelenleg két
határmetszési pont vonatkozásában kerül előkészítésére pályázat: a Drégelypalánk – Ipels’ské
Premostie (Ipolyhídvég), valamint Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) között létesítendő
közúti kapcsolat megvalósítása érdekében.

II.

Az INTERREG V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program harmadik prioritása
keretében 2017. szeptember 8-án nyílt meg a lehetőség az SKHU/1703 számú, „A
fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás
támogatása” pályázatok legkésőbb 2017. december 15-ig történő beadására.
A pályázati eljárás jelen forrás keretében kétfordulós, ami azt jelenti, hogy az első fordulós
pályázat keretében egy területi akcióterv (a továbbiakban: TAPE) kidolgozása szükséges,
melyben az átfogó tevékenységek és a célok kerülnek megfogalmazásra, igényelt forráskeret
megállapításával. A TAPE átfogó célja a határon átnyúló mobilitás elősegítése, a hátrányos
helyzetű térség adottságainak, versenyképességének javítása a helyi foglalkoztatás
fokozásával. A TAPE a vezető partnerség („Lead Partner”) elvét követi, ahogy az már az
előző pénzügyi ciklus pályázatainál is megszokottá vált, azonban a pénzügyi kötelezettség- és
felelősségvállalással is érintett kedvezményezett partneren („Beneficiary Partner”) kívül
lehetőség van társult partnerség kialakítására is. A társult partner („Associated Partner”) segíti
a fejlesztések megvalósulását, de a projekthez nem járul hozzá pénzügyi
kötelezettségvállalással, illetve a felelőssége is csak a projektben nyújtott feladataira terjed ki.
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A TAPE keretében legalább 3, legfeljebb 8 projekt kerülhet kidolgozásra, mely kötelezően
tartalmazza a kommunikációs és koordinációs projektet központi menedzsment feladatokkal
és válságmenedzsmenti tevékenységekkel együtt. Kötelező továbbá a kulcsindikátort teljesítő,
kis- és középvállalkozási keretek között megvalósuló foglalkoztatás-fejlesztést tartalmazó
projekt megvalósítása.
Amennyiben a TAPE kedvező bírálatot kap, akkor meghívásos eljárás keretében a második
fordulóra szükséges kidolgozni részletesen a pályázatot, mely már rendelkezik a feltételes
támogatással.
A megyei önkormányzat által támogatott két helyszín pályázati előkészítése folyamatban van,
a Drégelypalánk – Ipels’ské Premostie (Ipolyhídvég) közúti kapcsolat megteremtését
tartalmazó támogatási kérelem elkészítését (TAPE kidolgozását) az Ipoly – Táj
Területfejlesztési Társulás a Középső – Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökséggel
partnerségben végzi. A Hugyag – Kovácovce (Szécsénykovácsi) közúti kapcsolat építését
tartalmazó TAPE az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (a
továbbiakban: Ipoly-völgye ETT) vezető szerepével kerül beadásra, mivel az európai területi
társulás, mint jogi forma, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi
együttműködési célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló
1299/2013/EU rendeletben foglaltak alapján készített pályázati felhívás értelmében, előnyben
részesítendő szervezet.
A 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatban a testület döntött arról, hogy a 1007/2016. (I. 18.)
Kormányhatározat 1. mellékletében található indikatív listában szereplő projektek
előkészítésében, pénzügyi kötelezettség vállalás nélküli – elsősorban koordinatív, szervezési –
feladatokban való részvétellel megyénk pozíciójának, szándékainak erősítése céljából a
projektgazda Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a
továbbiakban: NIF Zrt.) együttműködik. A pályázat beadásához szükséges TAPE
kidolgozására a Nógrád Megye Önkormányzati Hivatal kapott megbízást, a TAPE-ben mint
hozzájáruló partner venne részt.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2017. december 04.
Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) közúti határátkelőhely megvalósítását szolgáló
akcióterv kidolgozásában és pályázatban való részvételre

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az INTERREG V-A
Szlovákia –Magyarország Együttműködési Program harmadik prioritása keretében az
SKHU/1703 számú, „A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a
munkavállalói mobilitás támogatása” pályázat keretében a Nógrád Megyei
Önkormányzati Hivatal a Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) között létesítendő
közúti kapcsolat megvalósításáról szóló, az Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Társulás által beadásra kerülő akciótervet (TAPE) elkészítse, valamint az
akcióterv támogatói döntése esetén társult partnerként a pályázatban és a
projektmegvalósítási szakaszban részt vegyen, pénzügyi kötelezettségvállalás nélküli
feladatokat ellásson.
A Közgyűlés felkéri elnökét, és a megyei jegyzőt, hogy a projekt előrehaladásáról
folyamatosan adjon tájékoztatást.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
dr. Szabó József, megyei jegyző

Salgótarján, 2017. december 14.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző
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