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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat 2014 tavaszán, Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2020 megnevezésű munkaanyag előkészítésével és a megyei, váro-
si, térségi szakemberek bevonásával megkezdte az Európai Unió következő 7 éves ter-
vezési – pénzügyi - fejlesztési ciklusára való felkészülését.  
A régió és a megye területfejlesztési szervezetei már 2012 második felében kérték a 
városi és térségi kihatással bíró jelentősebb fejlesztési programok bemutatását. Város-
unk ezen feladatait határidőre teljesítette Salgótarján és Miskolc fejlesztési szervezetei 
felé. Azóta az illetékesek igen ciklikusan, de szinte félévente kértek információkat a 
várostól. 2013 a tervezés előkészületeinek igen felgyorsult helyzetét eredményezte. 
Az új 7 éves, 2014-2020 Európai Uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó megyei-
városi tervezési folyamat a következő: 
1. Ütem: 
Az Európai Uniós stratégiai célokhoz igazodó jövőkép, célrendszer, a megye stratégiai 
térstruktúrájának, a fejlesztés eszköz és intézményrendszerének meghatározását köve-
tően a tervezési folyamat és a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2020 dokumentum javaslattevő fázisa és annak társadalmasítása következett.  
E munkában, valamint az ehhez kötődő szakmai fórumokon való megjelenésben és vé-
leményeik megosztásában a hivatal szakemberei is részt vettek. 
2. Ütem: 
Ez után 2013. tavaszán újabb információkat biztosítottunk a város tervezett projektjei-
ről, keresve a tervezett-lehetséges Operatív Programokhoz való projektillesztést, mely 
a későbbi pályázat, forráslehívás alapjául szolgál. 
3. Ütem: 
A programozás új fázisa. Megyei „Tervezzük együtt a Jövőt” elnevezésű tájékoztatási 
Roodshow első eleme Pásztón. A pásztói program előkészítése, vállalkozások szerve-
zése (Városháza nagyterme 2013. október 21.). A megyei szakemberek előadása, a 
tervezési és projektjavaslatok benyújtásának folyamatáról, illetve a fejlesztési tervek-
kel rendelkező-jelenlévők egyeztetése. Itt már láthatóvá vált az, hogy az EU több cél-
kitűzésben nálunk magasabb fejlesztési színvonalról indul és több tervezett tevékeny-
ség nem biztos, hogy illeszthető lesz a megyei fejlesztési programhoz, a számunkra ta-
lán egyszerűbben megszerezhető forráshoz. 
EU 2020 Stratégiáját képező 11 tematikus célkitűzések, illetve az azokon belül neve-
sített beruházási prioritások a következők. 

1. A kutatás, a technológiai fejlesztések és az innováció megerősítése 
2. Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és a technológiák használatának foko-

zása 
3. A KKV-k versenyképességének fokozása 
4. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése 
7. A fenntartható közlekedés elősegítése 
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8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem 
10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 
11. Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása 

 
Ezen célkitűzések az Országos és a Megyei Operatív Programokba lesznek nevesítve 
és majd onnan válik pályázhatóvá a kapcsolódó tervezett fejlesztési projekt, vagy 
program. 
Városunk számára igen nagy jelentőségű, hogy nem csak megalapozott, az EU-s fej-
lesztési alapelvekre alapozó új megyei koncepció készül, hanem a megye intézmény-
rendszerében és önálló forrásában is megújult.  
E megyei fejlesztési források a megyei jogú városra Salgótarjánra, a megye többi vá-
rosára és kistérségeire nevesített pénzügyi keretet tartalmaznak az elkövetkező 7 évre.  
Ennek összege megközelíti a 37 Mrd Ft-ot, melyből a megye és a kistérségek több 
mint 31 Mrd Ft-al részesülhetnek. 
A megye programjának neve Terület-és településfejlesztési Operatív Program 
(TOP): 
  A megyei TOP-ból finanszírozható fejlesztési tématerületek: 

1. Térségi szintű integrált, foglalkoztatás orientált gazdaságfejlesztés 
2. Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés 
3. Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés 
4. KKV-k külső finanszírozási helyzetének javítása 
5. KKV-k tanácsadási programja 
6. Térségi kísérleti fejlesztések megyei alternatív befektetések és beruházások ösz-

tönzése 
7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 
8. Helyi foglalkoztatási szint javítása megyei és helyi alternatív foglalkoztatást 

célzó programokkal 
9. Munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelí-

tése 
10. Helyi identitástudat növelése 

 
Az e pontban jelzett tanácsadások és egyeztetések hatására, a hivatal műszaki és fej-
lesztési szakemberei a rövid határidő miatt (6 munkanap) feszített tempóban, de határ-
időre (2013. október 25.) elkészítették és a megyei önkormányzatnak, valamint a terü-
letfejlesztési Kft-nek megküldött, a város jelentősebb fejlesztési programjait az alábbi-
ak szerint. 
Terveink 15 programot tartalmaznak, amelyben összesen 23 projekt található, 
összesen közel 5,3 Milliárd Ft nagyságrendű forrásigénnyel. Ezeket az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
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4. Ütem: 
Az előzőekben említettem, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Területfej-
lesztési Irodája és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. szakmailag és sze-
mélyi állományában is megerősödött. 
Külön városi - kistérségi kapcsolattartó személyek kerületek nevesítésre, akik a kistér-
ségekben több alakalommal segítették a város és a települések tervezési munkáját. 
Pásztó esetében ez 2013. december 11. és 13. volt a volt kistérségi irodában, ahol az 
úgynevezett projekt feltöltő napokon a térségi önkormányzatok közül  közel 20 ön-
kormányzat kapott segítséget Kozmáné Tábori Anitától, Sándor Rolandtól és Mészáros 
Sándortól. Pásztó szakemberei (Főmérnökség - Lőrik Réka és Mészáros Sándor) az 
előzőekben bemutatott 15 programját (23projektelem) 2013. december 17-i határidőre 
rögzítette a megyei új a „Pályázat kiválasztása” című új elektronikus felületen. 
5. Ütem: 
A megyei projektek adatbázisba történő rögzítési a leadási határidőre (2013.12.17.) 
nem minden városnak, projektgazdának sikerült. Ezért 2014. január 14-től 3 napon ke-
resztül újból megnyílik az adatbázis a még nem rögzített projektek részére. 
6. Ütem: 
Megjegyzem, hogy a komplex adatbázisba rögzített projektekben történő javítás, ki-
egészítés meg nem lehetséges. Számunkra ennek későbbi megnyitása ad újabb felada-
tokat a tervezett projektek finomítására, rögzített indikátorok ellenőrzésére, hiányzó 
adatok pótlására. 
 
Ezt követően a rögzített városi, községi, vállalkozói, civil szervezeti projektek megyei 
programokká, projektekké történő összehangolása lesz a megyei szakemberek nem kis 
feladata. Ezt a leadott projektek kiválasztása, támogatása fogja követni. A megyei 
adatbázis megküldésre kerül a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére. 
Ezt követően válik szükségessé a megye által támogatott városi projektek előké-
szítése, és a műszaki-, pénzügyi-, szakmai egyeztetések megvalósítása. Ezzel pár-
huzamosan vizsgálni kell a legjobban megalapozott, előkészített és fenntartható 
projektek tervezett megvalósítási rangsorba állítását. Ez után kell elkezdeni a 
projekt majdani leadásához szükséges szakmai dokumentumok felmérését, elké-
szítésének - elkészíttetésének egyeztetését és pénzügyi igényeinek felmérését. 
 
Mint látható, Pásztó városa ismét egy nagyon szép, de egyben igen felelősségteljes vá-
rosfejlesztési időszakához érkezett. Az EU-ban és Magyarország fejletettebb térségei-
ben tapasztalható, valamint a helyi igényekhez és elvárásokhoz illeszthető fejlesztések 
lehetőségei előttünk vannak. Döntéseinket a legnagyobb körültekintéssel, kötelező fel-
adat ellátási kötelezettségeinkhez igazodva, lehetőségeink teljes elemzése után szabad 
meghozni. A gazdaságos és fenntartható projektek megvalósítása segítheti elő a városi 
és mikro-térségi lakosság szükségleteinek magasabb szinten történő kielégítését. 
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Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja: 
 

Nógrád Megye Önkormányzatának és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft.  részére rögzített 15 városi programot, abban 23 projektet tartalmazó 
terveket, amelyek a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkoznak. 
Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a tervek Nógrád Megyei Terület-és telepü-
lésfejlesztési Operatív Programba (TOP) történő minél nagyobb arányú beépíté-
sére tegyen lépéseket.  

 
Határidő: Értelemszerűen 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Pásztó, 2014. január 13. 
 
 
 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 
Dr. Tasi Borbála 
címzetes főjegyző 














































































































