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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A testület a 99/2016. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott 2017. évi üléstervében feladatul 
szabta a közgyűlési határozatok átfogó vizsgálatát. A testület 2012. május 1-jétől 2014. április 
30-ig született döntései legutóbb 2014 júniusában kerültek revízió alá, így jelenleg a 2014. 
május 1-jétől 2016. december 31-ig született határozatok áttekintése történt meg. 
A közgyűlés 2014. május 1-jétől december 31-ig 98 db, 2015. évben 102 db, 2016. évben 110 
db határozatot hozott, melyek a vizsgálat során az alábbi szempontok szerint kerültek 
csoportosításra: Ad 1. – végrehajtott, jelenleg külön intézkedést nem igénylő, Ad 2. – 
feladatot tartalmazó határozatok. 
 
Ad 1. A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a határozatok döntő része 

végrehajtásra került, melyről az elnöki jelentésekben folyamatosan beszámoltunk a 
testületnek (ezen határozatok felsorolását a javaslat nem tartalmazza). A 
területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok, személyi ügyekben hozott döntések, 
valamint az egyes megkötött megállapodások, vagyonhoz kapcsolódó különféle 
szerződéseket megalapozó határozatok – teljesítés esetén – a bennük foglalt határidő 
alapján végrehajtottnak tekinthetőek. A határidők figyelemmel kísérése és a szükséges 
döntések meghozatala előtti előkészítő munka a hivatali apparátus feladata. 

 
Ad 2. A határozatok kisebb hányada további olyan feladatot tartalmaz, melyek tekintetében 

még nem járt le az azok végrehajtására szabott határidő, vagy a határozat folyamatos 
figyelemmel kísérése került meghatározásra a határozatban (pl.: pályázatok 
benyújtásához kapcsolódó feladatok). Amennyiben ezen határozatok tekintetében 
szükségessé válik, a végrehajtásukról és a szükséges intézkedések megtételéről 
tájékoztatom a testületet. 

 
A fentiek előrebocsátásával kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2017. február 20. 
 
        dr. Szabó József 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. május 1-jétől 2016. december 31-ig 

hozott határozatainak felülvizsgálatára 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. május. 1. – 2016. december 31. 

között hozott közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja, és 
megállapítja, hogy a következő határozatok további feladatokat tartalmaznak: 

 
Szám Tárgy 

- 129/2014. (XII. 18.) az ,,I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék 
rejtett értékeit” elnevezésű rendezvény megszervezésének 
kezdeményezése 
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- 100/2015. (XII. 17.) a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA 
Transznacionális Együttműködési Programban való 
részvétele 

- 2/2016. (I. 28.) a KEHOP-1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó 
módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás című felhívás szerinti projektben való 
részvétel 

- 21/2016. (IV. 28.) a határmetszési pontok felülvizsgálatával kapcsolatos 
feladatok vállalása 

- 57/2016. (V. 26.) a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási 
Paktum támogatása 

- 58/2016. (V. 26.) az ,,M2 Vonzástérség” Helyi Foglalkoztatási Paktum 
támogatása 

- 75/2016. (VIII. 25.) a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatos 
aktuális döntések meghozataláról szóló tájékoztató 
elfogadása 

- 89/2016. (X. 27.) a Magyarország-Szlovákia – Őrhalom és Vrbovka 
(Ipolyvarbó) – közötti újabb határmetszési pont fejlesztése, 
az erre irányuló pályázat benyújtása 

- 95/2016. (XII. 15.) Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata 
között testvérmegyei kapcsolatok kialakítására vonatkozó 
együttműködési szándéknyilatkozat, valamint megállapodás 
elfogadása 

- 99/2016. (XII. 15.) a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi 
ülésterve 

- 100/2016. (XII. 15.) a Mária Út Közhasznú Egyesületbe történő belépés 
- 102/2016. (XII. 15.) a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi munka-és 

pénzügyi terve 
- 110/2016. (XII. 15.) a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlanon tervezett 

emlékmű állítása 
 
2. A közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a 

végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítésről tegyenek jelentést a 
közgyűlésnek. 
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelős: eredeti határozatok szerint 

 
Salgótarján, 2017. február 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


