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a két ülés között történt főbb eseményekről, 
 az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 

a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményekről, javaslatokról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. februári 23-ai ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a bizottsági üléseken, illetve azokat követően felmerült, 
testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 
kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei önkormányzat 
működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta lefolytatott 
tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 

 
I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 

1.    Átruházott hatáskörben hozott döntések 
        

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2017. február 14-ei ülésén felülvizsgálta a képviselői 
vagyonnyilatkozatokat. Megállapította, hogy minden képviselő vagyonnyilatkozata 
határidőben beérkezett. Az alakilag hibás nyilatkozatok kijavítására 2017. február 23-ig nyújt 
lehetőséget a bizottság. 
 
 

2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Az állami feladatok ellátásának struktúrájában bekövetkezett változások miatt a KRF Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. (a továbbiakban: KRF Zrt.) üzleti tevékenységet 
nem folytat, a Magyar Fejlesztési Bank csoport döntéseinek megfelelően a cég megszüntetésre 
kerül. A folyamat már 2016. évben elkezdődött. A KRF Zrt. a 14/2016. (V.27.) számú 
közgyűlési határozatával döntött a cég 2015. december 31-i, könyvvizsgáló által ellenőrzött 
mérlege alapján az alaptőke 10.000.000 Ft-ra történő leszállításáról veszteségrendezés és 
tőkekivonás céljából. A tőkeleszállítás kapcsán a testület az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletet a 6/2016. 
(VII. 14.) önkormányzati rendelettel módosította, azaz az önkormányzat tulajdoni részesedését 
7.974 Ft-tal rögzítette.  
A folyamat következő lépéseként a tőkeleszállítás után megmaradt tulajdoni részesedések 
megvásárlására 2017. január 19-én kelt levélben a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vételi 
ajánlattal keresett meg, mely 45 napig érvényes. A többségi tulajdonos az önkormányzat 
tulajdonát képező KRF Zrt. által kibocsátott 7.974 db, egyenként 1 Ft névértékű, összesen 
7.974 Ft névértékre szóló dematerializált részvénycsomagra 7.974 Ft összegű vételárat kínált. 
Javasolom az önkormányzat részvénycsomagjának névértéken történő értékesítését, a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. ajánlatának elfogadását. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
− A közigazgatási reform keretében megvalósított, az eddiginél is hatékonyabb közszolgálati 

intézményrendszer kiépítését célzó kormányzati programok sikere vitathatatlan. Így többek 
között az állami szolgáltatói modell kialakítása, az adminisztratív terhek csökkentése, az 
ügyfélbarát kommunikációs intézkedések bevezetése az erős, szolgáltató állam megteremtését 
támogatták, egy olyan államét, amely az egyéni érdekek helyett a közösségi érdekek 
érvényesülését biztosítja. A közigazgatás fejlesztési stratégiájának egyik alapelemét jelentette 
a közszolgálati életpálya-modellek kidolgozása és gyakorlati bevezetése. E program 
eredményeként az utóbbi években végrehajtott bérelemelésekre az elmúlt tíz évben nem volt 
példa. Az elért sikerek mellett azonban nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy a 
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közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2008. január 1-től nem változott, ezáltal az 
önkormányzati szférában dolgozó köztisztviselők illetménye – amennyiben azt az 
önkormányzat saját forrásból „megemelni” nem tudta – a csekély mértékű kötelező kategória-
lépésektől eltekintve 9 éve változatlan. Az önkormányzatok túlnyomó többsége azonban – 
szűkös költségvetése okán –, legjobb szándéka ellenére sem tudott bérfejlesztést biztosítani 
dolgozói számára.  
Mindezek alapján, 2017. február 7-én javaslattal éltem a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetségének elnöke és társelnökei felé, melyben kértem, hogy a MÖOSZ indítványozza 
Orbán Viktor miniszterelnök úrnál a helyi önkormányzatok köztisztviselőinek béremelését. 
A MÖOSZ 2017. február 15-én megtartott ülésén előterjesztésemet megtárgyalta és 
közgyűlési határozatában felhatalmazta az elnökséget, hogy a béremelés kérdésében 
tárgyalásokat kezdeményezzen a kormányzati szerveknél. 
 

− A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Koordinációs Főosztálya – a megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörét érintő – 
programsorozat elindítását tervezi, mely rendezvényhez Nógrád Megye Önkormányzata 
nevében a partneri együttműködést felajánlottam. A programsorozat segítséget jelenthet a 
megyei önkormányzatok jövőbeni szerepének újra-gondolásához, a stratégiai célkitűzések 
megfogalmazásához a megyei szereplők szakmai álláspontjaira és régmúltra visszatekintő 
komoly tapasztalataira építkezve.  
A három megyében tervezett szakmai konzultációk egyik lehetséges helyszínének javasoltam 
az egyetemes értéket képviselő, kulturális-, tradicionális építészeti-, és természeti értékekben 
gazdag Hollókő települést. 
A MÖOSZ 2017. február 15-én megtartott ülésén előterjesztésemet megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy a KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 ”Önkormányzati Fejlesztések 
Figyelemmel Kísérése II.” című projekt-kutatás I. keretén belül megvalósuló programsorozat 
egyik térségi rendezvényének a helyszíne Hollókő lesz. 

 
− Nógrád Megye Önkormányzata a 65/2016. (VII. 14.) Kgy. határozatával döntött a HUNG-

2016 kódszámú ,,a nemzet értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati felhívás 
benyújtására. A pályázat keretében 3 M Ft-ot nyert önkormányzatunk. A pályázat keretében az 
elmúlt év decemberében hirdettük meg a „Nógrádikum-Kincseink őrzője a diákokért” című 
vetélkedőt, melyet úgy ítélem meg a vége felé közeledve, hogy igen sikeres program volt. A 
vetélkedő elérte a célját, azaz, hogy megismertessük a diákokkal megyénk nevezetességeit 
felvonultató értéktárat.  
A vetélkedőt két kategóriában hirdettük meg: általános iskolák felső tagozatos diákjai és 
középiskolások vehettek részt az elődöntőkön. Felhívásunkra 23 általános iskolás és 11 
középiskolás négyfős csapat jelentkezett.  
A megvalósítás során alapvető szempont volt, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a 
résztvevők, jobban megismerve megyénk nevezetességeit. Az elődöntőkön minden résztvevő 
kapott egy-egy Nógrádikum emblémával ellátott könyvjelzőt – melyet a Balassagyarmati 
Fegyház és Börtön készített számunkra – és könyvet, a döntőn egy-egy kerámiatárgyat és 
emléklapot. A döntőben csapatajándék egy-egy torta és áttört fafaragású emléktárgy volt. 
Kategóriánként a harmadik helyezett 30.000 Ft értékben könyv, CD, DVD vásárlási 
lehetőséget, a második helyezettek 60.000 Ft értékben szintén könyv, CD, DVD vásárlási 
lehetőséget; és az első helyezettek 250.000 Ft értékű kirándulást kaptak.  
A döntő a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban; míg az elődöntők a balassagyarmati 
Vármegyeházán, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában, a Salgótarjáni Ifjúsági Irodában 
kerültek megrendezésre. A vetélkedő szervezésében a Salgótarjáni Néptáncművészetért 
Közalapítvány munkatársai voltak segítségünkre. 
A kisebbek között harmadik helyen a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája 
végzett, a második helyet a bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola növendékei 
szerezték meg, a képzeletbeli dobogó legfelső fokára pedig a diósjenői Szentgyörgyi István 
Általános Iskola csapata állhatott. A középiskolások közül harmadik helyen a Bátonyterenye 
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Szakképzési Centrum Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és 
Kollégiuma, második helyen a Pásztó Mikszáth Kálmán Líceum tanulói végeztek, s végül az 
„aranyéremmel” a Balassagyarmat Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája csapata térhetett haza. 
 

3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének IV. számú 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. szétválásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Az előterjesztést mindkét bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni. 

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 1-jétől 2016. 

december 31-ig hozott határozatainak felülvizsgálatára 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. január hónapban 

végzett tevékenységéről 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat  

  I. a Szurdokpüspöki Közoktatásáért Alapítvány 
  II. a Palóc Mentőalapítvány 
  támogatására 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
II. 

 
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

 
Január 20-án ünnepi köszöntőt mondtam Balassagyarmaton, a Madách ünnepségen. 
 
Január 24-én részt vettem az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ meghívására a 
Fenntartói Szakmai tájékoztatón. 
 
Január 26-án tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.   
 
Január 27-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központban részt vettem a Magyar Kultúra 
Napján. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
szervezett Díszünnepségen és koszorúzáson. 
 
Január 29-én Barna János alelnök úrral részt vettünk és koszorúztunk Balassagyarmaton a Civitas 
Fortissima ünnepségen. 
 
Február 2-án dr. Bablena István Ferenc alelnök úrral részt vettünk az Óbudai Egyetem által szervezett 
Beiskolázási Napon Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatánál. 
 
Február 4-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Városi Sportcsarnokban megrendezett 
Salgótarjáni Városi Bálon. 
 
Február 10-én részt vettem Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban megrendezett „Nógrádikum – 
Kincseink őrzője a diákokért” című vetélkedő döntőjén, ahol a díjakat Barna János alelnök úr, mint a 
Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke adta át. 
Ifj. Szabó István szobrászművész Nógrád megye díszpolgára temetésén voltam jelen.  
 
Február 12-én koszorúztam és ünnepi köszöntőt mondtam Somoskőújfaluban a Hazatérés napja 93. 
évfordulójának alkalmából. 
 
Február 13-án részt vettem a Salgglas Zrt. meghívására a „Nagyvállalati Beruházás Támogatás” 
alkalmából rendezett ünnepélyes oklevél átadásán. 
 
Február 15-én Budapesten a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége közgyűlésén vettem részt. 
dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
állománygyűlésén. 
 
Február 20-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és koszorúzott a Salgótarjáni Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a Nógrádi Bányász Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottság meghívására az 
1946. évi széncsata 71. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen. 
 
Salgótarján, 2017. február 20.   
  
 
         Skuczi Nándor 
 



 6 

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata tulajdonát 
képező, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-049061 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott KRF 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott, 
7.974 db, egyenként 1 Ft névértékű, összesen 7.974 Ft névértékű névre szóló dematerializált 
törzsrészvényekből álló részvénycsomag névértéken történő értékesítését a Regionális Fejlesztési 
Holding Zrt. (1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 1.em.) számára. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására és a hozzá kapcsolódó 
jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  
 
Salgótarján, 2017. február 23. 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

           


