NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

15. sz. napirendi pont

4-142/2019. ikt. sz.

Az előterjesztés törvényes:

Dr. Bagó József

BESZÁMOLÓ
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2019. évi
megyei előrehaladásáról

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. december 12-ei ülésére
Előkészítette: Lőrincz Gyula

Tisztelt Közgyűlés!
E tárgykörben 2017. évben két, 2018. évben egy alkalommal került sor közgyűlési
előterjesztésre. A testület 119/2017. (IX. 21.) Kgy. h. és 149/2017. (XII. 14.) Kgy. h.,
valamint 117/2018. (XII. 13.) Kgy. h. számú határozataiban foglaltak alapján elfogadta a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) éves megyei
előrehaladásairól szóló beszámolókat. Jelen előterjesztésben az azóta eltelt időszak
eseményeiről adok számot.
Magyarország Kormánya arról döntött a 1580/2015. (IX. 4.) Korm. határozatában, hogy a
2014–2020 közötti programozási időszak operatív programjainak felhívásai az egyes operatív
programok teljes keretére kerüljenek meghirdetésre 2017. I. félév végéig. Nógrád Megye
Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) ezzel összhangban 2019. évben már nem
tervezte új felhívás megjelentetését a TOP-ban.
Szerencsénkre a TOP Irányító Hatóság vezetője május hónap elején arról tájékoztatott, hogy a
TOP teljes forráslehívásának a biztosítása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves Fejlesztési
Keretének (ÉFK) jelentős keretemelésére. A központi költségvetés terheinek csökkentése
érdekében ezen többlet-kötelezettségvállalási lehetőségeket, elsősorban a hazai forrásból
tervezett kormányzati célok, a Kormány Családvédelmi Akciótervének (ezen belül
kifejezetten bölcsődei férőhelyek létesítésére) valamint a Magyar Falvak Program TOP
illeszkedő intézkedéseinek a megvalósítására szükséges felhasználni:
1. Ezzel összhangban ismételten megtörtént az új bölcsődei férőhelyek létesítésére
vonatkozó projekt- és forrásigény felmérése Nógrád megyében. 2019. június 13-án
kelt levelében a TOP Irányító Hatóság vezetője arról tájékoztatott, hogy a TOP-1.4.119 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás esetében, a TOP-1.4
intézkedésen meglévő megyei 145 M Ft szabad forrás 3.860 M Ft összeggel
megemelésre kerül, így a felhívás forráskerete 4.005 M Ft-ra növekszik. A
támogatási kérelmek benyújtására 2019. június 10-től volt lehetőség öt beadási
szakaszban. Az utolsó beadási szakasz végére (2019. szeptember 30.) 17 db
támogatási kérelem került benyújtásra, összesen 4.231.797.548 Ft támogatási
igénnyel. Jelenleg ezeknek szakmai értékelése és a döntéshozatali eljárása van
folyamatban.
2. Tekintettel arra, hogy a Magyar Falvak Program keretében tervezett csapadékvízelvezetési pályázat tartalmában a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című konstrukcióhoz illeszkedik, ezért az egyablakos
pályáztatás elvét szem előtt tartva a TOP felhívásán keresztül került biztosításra ez a
pályázati lehetőség az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések részére.
Ennek megfelelően, a TOP Irányító Hatóság vezetője arról tájékoztatott 2019. július
09-én kelt levelében, hogy a TOP ÉFK módosításban hazai többletforrás került
tervezésre a TOP-2.1.3-16 számú konstrukcióra, amely többletforrás alapján 2
Mrd Ft további TOP forrás felhasználására nyílt lehetőség Nógrád megye
területén. A támogatási kérelmek benyújtására 2019. november 15-ig volt lehetőség.
Ennél a felhívásnál, az utolsó beadási szakasz végére 13 db támogatási kérelem került
benyújtásra, összesen 1.999.941.335 Ft támogatási igénnyel.
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A TOP maradvány- vagy visszahulló forrásainak felhasználása érdekében pedig, az
alábbiak szerint került sor új beadási szakaszok beiktatására megyénkben:
•
•
•

a TOP-4.2.1-16 „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”
c. felhívás esetén, 2019. szeptember 23-tól, 2019. november 11-ig;
a TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c. felhívás
esetén, 2019. szeptember 30-tól, 2019. november 29-ig;
a TOP-1.2.1-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” c. felhívás esetén, 2019 szeptember 1-től, 2019. december 16-ig;

Döntés-előkészítő Bizottság (továbbiakban: DEB) ülés megtartására ebben az évben két
alkalommal került sor:
•
•

2019. március 8-án, 4 féle felhívás összesen 6 darab támogatási kérelméről;
2019. október 16-án pedig; 2 féle felhívás összesen 11 darab támogatási kérelméről
született DEB döntési javaslat (ebből 10 db a - már az előzőekben említett - TOP1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtott
projekt)

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai szerint, az Irányító Hatóság a DEB döntési
javaslatot megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljából. Csak akkor hozható
támogatási döntés, ha a területi szereplő a részére megküldött döntési javaslattal változatlan
formában egyetértett és erről a közgyűlés határozatot hozott. Egyetértés hiányában az Irányító
Hatóság egy alkalommal elrendeli a területi szereplő által megjelölt támogatási kérelmek
újraértékelését. A Korm. rendelet részletesen szabályozza az összeférhetetlenségi
körülményeket, illetve titoktartási kötelezettséget is előír. Erre való tekintettel a Közgyűlés
mindig zárt ülés keretében tárgyalja az ehhez kapcsolódó napirendet.
Ebben az évben négy alkalommal került sor az ún. „visszamutatott” projektekkel
kapcsolatos közgyűlési döntéshozatalra (a 2019. január 24-ei, 2019. március 21-ei,
augusztus 27-ei és a november 21-ei üléseken).
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A már támogató tartalmú lezáró döntéssel rendelkező Nógrád megyei TOP projektek
vonatkozásában (a TOP-1-től, TOP-5-ig prioritásokban) az alábbi teljesítési mutatókkal
rendelkezünk 2019. november 22-ig:

A támogatói döntéssel rendelkező projektek száma: 304 darab

Támogatói döntéssel rendelkező támogatási
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1

TOP-5.3.2-17

8
3

TOP-5.2.1-15
2
1
1

TOP-5.1.1-15

15

TOP-4.2.1-15

20
1

TOP-3.2.2-15

70
61

TOP-3.2.1-15
4
3

TOP-3.1.1-15

34
4
4

TOP-2.1.2-16
1

TOP-2.1.1-15

23
13

TOP-1.4.1-15
2
6

TOP-1.2.1-16

7
2
2

TOP-1.1.3-16

3

TOP-1.1.2-16

7
6

TOP-1.1.1-15
0

10

20

30

4

40

50

60

70

A megítélt támogatás összege: 42.037.426.772 forint

A megkötött támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma: 302 darab
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A megkötött támogatási szerződések összege: 41.865.154.906 forint

A támogatási kérelemmel rendelkező kedvezményezett szervezetek számára 38.610.863.573
forint támogatási előleg került folyósításra.

A fizikai zárásra 174 projekt esetében került sor, az ehhez kapcsolódóan benyújtott záró
beszámoló benyújtására 90 esetben történt meg.
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A benyújtott elszámolások száma: 680 darab

A benyújtott elszámolások felhívásonként (db)
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A benyújtott elszámolások összege: 13.396.800.359 forint
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Az elfogadott elszámolások száma: 522 darab

Az elfogadott elszámolások összege: 11.148.828.642 forint
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Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló l17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet által biztosított lehetőség alapján,
eddig 7 db megyei TOP projekt részesült összesen 65 888 016 Ft többlettámogatásban.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a TOP közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Magyar
Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának a beszámolóhoz nyújtott adatszolgáltatásért.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Salgótarján, 2019. november 29.

Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2019. évi megyei előrehaladásáról
szóló beszámoló elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 2019. évi 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, 2019. december 12.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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