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Tisztelt Közgyűlés! 
 
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. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A napokban érkezett megkeresés szerint érdeklődés mutatkozik Nógrád Megye 
Önkormányzata tulajdonában álló Pásztó, Kölcsey u. 16. fsz. 5. sz. alatti 18 m2 alapterületű 
„iroda” megnevezésű helyiség bérlésére. 

  Az ingatlan korábban az önkormányzat területi irodájaként funkcionált, azonban az elmúlt 
években, s jelenleg is üresen áll. 

  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet alapján a vagyonelem hasznosításának nyilvánosságát hirdetés útján 
kell biztosítani ezért a vonatkozó eljárásra a határozati javaslat elfogadását indítványozom. 

  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
− A Miniszterelnökség azzal a kezdeményezéssel keresett meg, mely szerint Nógrád megye 

nevének Nógrád-Hont megyenévre történő módosítása tárgyában kéri a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének véleményét. 
A rendszerváltás idején több megye neve kibővült olyan korábbi vármegyék nevével, amelyek 
területének valamely része a közigazgatási változások folytán az adott megyéhez került. 
Azonban – véleménye szerint – Magyarország megyéinek elnevezése ma sem tükrözi teljes 
mértékben a történelmi Magyarország vármegyéinek az ország mai területén meglévő 
örökségét. Minderre tekintettel javasolta a megyenév-módosítást. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 125.§ (4) 
bekezdése értelmében az Országgyűlés dönt az állam területi tagozódásáról, továbbá – az 
érintett önkormányzat véleményének kikérése után – elnevezéséről. 
Annak érdekében, hogy a közgyűlés felelős és hiteles véleményt tudjon nyilvánítani a 
megyenév módosítását érintően, felkértem a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei 
Levéltárát szakmai állásfoglalás nyújtására. A tudományos álláspont elkészítését követően 
tudja a közgyűlés érdemben tárgyalni a kezdeményezést. 
 

− 2017. május 29-én tartotta a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORRIA) taggyűlését, melyen napirendként 
szerepelt a 2016. éves beszámoló megtárgyalása és a felszámolási eljárásról való tájékoztatás. 
Emlékeztetőül jelzem, hogy a 10.000 E Ft jegyzett tőkén belül a tulajdoni arányunk 1.650 E 
Ft, 16,5 %.  
A 2016. évi beszámolóról:  a NORRIA az üzleti évet 17.010 E Ft veszteséggel zárta, melynek 
hatására a 10.000 E Ft jegyzett tőke -2.509 E Ft-ra csökkent. A tulajdonosok látva ezt a – lehet 
mondani több éve tartó – a folyamatot már ez év februárjában döntöttek a felszámolási 
eljárásról. A felszámolási kérelem beadása 2017. március 8-án megtörtént. A Miskolci 
Törvényszék a 7.Fpk.83/2017/11. számú végzésében a felszámolás közzétételének napja 2017. 
május 11. A felszámoló, így szervezet képviseletére jogosult személy a továbbiakban Simonné 
Eke Krisztina – LUBIN INVEST Kft. 
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2. 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 2017. évi költségvetésének I. számú 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést mindkét bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni. 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi I. féléves munkájáról 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 

meghatározására  
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 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”című EFOP-1.6.3.-17. kódszámú 
pályázaton való részvétel jóváhagyására  
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. március és április 

hónapban végzett tevékenységéről  
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a Szív a Szívért Alapítvány támogatására 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata által állítandó Kereszt-emlékmű felszentelése 

alkalmából a megye polgáraihoz és a települési önkormányzatokhoz szóló ,,Nógrádi 
Hitvallás” elfogadására 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta és módosító javaslattal élt. A módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt előterjesztés az Elnöki jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására  
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat.  
 
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
Április 13-án a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására részt vettem a Nógrád 
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2016-ban elvégzett és 2017. évre tervezett feladataival kapcsolatos 
értekezleten. 
 
Április 20-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Április 21-én a Salgótarjáni Szakképzési Centrum meghívására részt vettem a „Szakmák Éjszakája” 
elnevezésű országos programon ahol 5 perces előadást tartottam a „Szakmunkásképzés fontossága 
Nógrád megyében” címmel. 
 
Április 22-én részt vettem Héhalomban a Böllérfesztiválon. 
 
Április 26-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 
az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület által 
szervezett a Magyar Nyelv Hete alkalmából rendezett ünnepségen. 
 
Április 29-én részt vettem Kazáron az Egészség Napon. 
 
Április 30-án Pásztón a Zsigmond Napon voltam jelen. Szurdokpüspökiben a Majálison is ott voltam. 
 
Május l-jén Bátonyterenyén és Nádujfaluban voltam jelen a Majálison. 
 
Május 2-án dr. Szabó József megyei jegyző úr részt vett Ipolyhídvégen a Polgármesteri Hivatalban 
megtartott Szlovákia-Magyarország között tervezett határmetszési pontok kialakítása céljából a 
Drégelypalánk és Ipolyhídvég között tervezett Ipoly-híd építésének szakmai egyeztetésén. 
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Május 3-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Megyei Önkormányzatok Országos 
Szövetsége által szervezett soron következő Közgyűlésén. 
 
Május 4-én részt vettem Budapesten a HE-DO Kft. 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 
 
Május 6-án megnyitó köszöntőt mondtam Somoskőn az Európa Napon. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Szurdokpüspöki Tiszta Életért Egyesület meghívására 
Budapesten a Magyarok Házában megrendezett Kiállításon. 
 
Május 10-én részt vettünk dr. Szabó József megyei jegyző úrral és köszöntőt mondtam Hollókőben a 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Belügyminisztérium közös szervezésében 
megrendezett MJV-Megyék és települések együttműködése programsorozat Regionális rendezvényén, 
előadást tartottam a „A megye szerepe a helyi identitás erősítésében” címmel. A Civil Összefogás 
Közhasznú Alapítvány meghívására Bujákon részt vettem a polgármesteri és pályázatírói értekezleten. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Varsányban a „Közösségek szerepe a kistelepülések 
életében” c. konferencián. 
 
Május 16-án a Dipol Csoport és a Nógrád Megyei Önkormányzat közös szervezésében megnyitottam 
az „Alkalmazkodj okosan!” Klímavédelmi szakmai nap című klímatudatos települések konferenciáját. 
 
Május 17-én dr. Szabó József megyei jegyző úr megnyitotta a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács 
és a Somosi Környezetnevelési Központ által szervezett a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
Keretstratégia megvalósulását értékelő műhelybeszélgetést.  
 
Május 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Szabó József megyei jegyző úr részt vett 
Hollókőn a Belügyminisztérium és a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett 
Nagyszabású Szabadtéri Regionális Rendezvénysorozatán. Az ALUKOV Hungária Kft. meghívására 
jelen voltam Bátonyterenyén az új gyáregység átadó ünnepségén. 
 
Május 19-én részt vettem Budapesten a Miniszterelnökség meghívására a „Megyenevek” módosítására 
vonatkozó kezdeményezés tárgyában összehívott egyeztetésen. 
 
Május 20-án részt vettem Balassagyarmaton megrendezett  Palócföldi Konferencián. Jelen voltam 
Palotáson a IV. Tortafesztiválon. 
 
Május 24-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett TOP-os 
Információs Napon. 
 
Május 26-án tartotta soron kívüli ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Május 27-én Nógrád Községben ünnepi köszöntőt mondtam a IV. Nógrádi Várjátékok megrendezése 
alkalmából. Jelen voltam Béren a II. Palóc Fesztiválon. Ellátogattam Kazárra a X. Laskafesztiválra. 
 
Május 28-án Bátonyterenyén a 30. lembergi gyalogezred emlékművénél koszorúztam a „Magyar 
Hősök Napja” alkalmából rendezett megemlékezésen. 
 
Május 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Budapesten az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program 6. monitoring bizottsági ülésén. 
 
Május 31-én részt vettem a Neogradiensis Egyesület Közgyűlésén. 
 
Június 2-án a Kodály Általános Iskola meghívására részt vettem az Iskola Kerítés Gyermeknap 
alkalmából történő ünnepélyes átadásán. A Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata 
meghívására részt vettem a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából rendezett városi koszorúzási 
ünnepségen. 



 6

 
Június 3-án részt vettem és koszorúztam a Bátonyterenye Város Önkormányzata által szervezett a 
Nemzeti Összetartozás Napja tiszteletére rendezett  ünnepi megemlékezésen. Jelen voltam a Maconkai 
templomkertben megrendezett Bátonyterenyei Polgári Pikniken és Családi Napon. 
 
Június 4-én a Polgári Salgótarjánért Alapítvány és a Promeritum alapítvány meghívására részt vettem 
a Nemzeti Összetartozás Napja Salgótarjáni polgári programján. A Pásztó Város Önkormányzata és a 
Magyarok világszövetsége Pásztó és Körzete Csoportja meghívására részt vettem és koszorúztam  
Trianon 97. évfordulójára rendezett megemlékezésen. Jelen voltam a XXXIV. Bujáki Vasárnapi 
rendezvényen. 
 
Június 6-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
meghívására Budapesten  „A kerékpáros Turizmus Magyarországi lehetőségei” című szakmai 
konferencián. 
Köszöntöttem a Nógrád Megyei Éghajlatváltozási Platform alakuló ülésén megjelenteket. 
 
Június 7-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban 
megrendezett a Megyei Önkormányzat Országos Szövetsége és a Belügyminisztérium közös 
szervezésében a „Megyei Jogú Városok – megyék és települések együttműködése” programsorozat 
záró rendezvényén. 
 
Június 8-án Szirák köszöntőt mondtam a Teleki-Degenfeld Kastélyszállóban megrendezett Nógrád 
Megyei Foglalkoztatási Fórumon. 
 
Június 9-én részt vettem Országos Polgárőr Szövetség által szervezett Polgárőrök a parlagfűmentes 
településekért „Polgárőr parlagfű teszedd” és környezetvédelmi koordinátorok képzésére. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
rendezett a Holokauszt salgótarjáni áldozataira emlékező városi koszorúzási ünnepségen. 
 
Salgótarján, 2017. június 9.  
 
         Skuczi Nándor 
 
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

  
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a közfeladata ellátásához nem szükséges – a Pásztó, 
Kölcsey u. 16. fsz. 5. sz. alatti 18 m2 alapterületű „iroda” megnevezésű ingatlan bérbeadásáról dönt 
határozatlan időre szólóan.  
A feltételek nyilvánossá tételére az önkormányzat honlapját jelöli meg. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt a minimális bérleti díj megállapítására, a 
legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztására és a szerződés megkötésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
             dr. Szabó József, megyei jegyző 
   
 
Salgótarján, 2017. június 15. 

 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

   


