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A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja 
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A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja alapján,  
 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
2017. évi tevékenységéről 

 
az alábbiak szerint számolok be a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
(továbbiakban: Közgyűlés): 
 

I. 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal feladat- és hatásköre,  
szervezeti struktúrája 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti felépítésében 
2017. évben változás nem történt. A Hivatal osztály-struktúráját, illetve létszámtagozódását az 
alábbi ábrák szemléltetik. 
(A beszámolóban szereplő adatok 2017. november 30-ai állapotot tükröznek.) 
 
 

 
 

megyei jegyző 

Önkormányzati és 
Jogi Osztály 

Közgazdasági és 
Koordinációs Osztály 

Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály 

10 fő 7 fő 15 fő 
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II. 
 

1. A Hivatal szakmai feladatellátása: 
 
A 2017. évi ügyiratforgalom legfontosabb számszaki adatait az alábbi diagramokon keresztül 
mutatom be. Tekintve, hogy a „Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, 
területrendezés” főszámra iktatott ügyiratok teszik ki az ügyiratforgalom jelentős részét, ezért 
az adott ügycsoport ügyiratforgalmának alakulását külön részletezem: 
 

1.1. A 2017. évi ügyiratforgalom alakulása:  
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A 2017. év ügyiratforgalmában kiugróan magas számot mutat a „környezetvédelem, építési 
ügyek, településrendezés, területrendezés” ágazaton belül jelentkező iktatott ügyiratok száma. 
A magas ügyiratforgalom egyik okát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
végrehajtásához kapcsolódó feladatellátás teszi ki. Az adott hatáskörön belül 2017. évben 
jelentkező szakmai feladatellátás bemutatására jelen Beszámoló 3. pontjában térek ki. 

 
A „Környezetvédelem, építési ügyek, településrendezés, területrendezés” ügytípus 

ágazatonkénti megoszlása:  
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1.2. Az Önkormányzati és Jogi Osztály Közgyűlés munkáját segítő tevékenysége 
 

 
A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal 
legjelentősebb tevékenysége 2017. évben is a testületi munka előkészítéséhez, 
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, 
a bizottságok és a tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. A testület 
tevékenységét támogató, előkészítő és adminisztratív tevékenységet elsősorban az 
Önkormányzati és Jogi Osztály – a Hivatal további szervezeti egységeinek szakmai 
együttműködésével – látja el, illetve koordinálja. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a, 
valamint az SZMSZ 11. § (2) bekezdése értelmében a Közgyűlés évente legalább hat 
alkalommal az éves üléstervben előirányzott időpontokban és helyszíneken ülésezik.  
 
A testület minden év utolsó ülésén, de legkésőbb a tárgyév első ülésén dönt a következő évi 
üléstervéről, amelynek elfogadásával egyidejűleg meghatározza az ülések várható időpontjait, 
helyszíneit, az előre tervezhető napirendeket, azok előterjesztőit, valamint az előterjesztéseket 
előzetesen véleményező szakbizottságokat.  
 
Egyes rendkívüli, előre nem látható körülményekből adódóan 2017. évben is sor került az 
üléstervben nem szereplő ülések összehívására.  
 
A közgyűlés 2017. évben megtartott üléseinek számát és  bontását az alábbi diák 
foglalják össze: 
 

 
 
 

46%

18%

36%

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. évi 
üléseinek százalékos megoszlása

soron kívüli ülés

soron következő ülés

ünnepi közgyűlés
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A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017-ben tartott ülései 
Soron következő ülés 

 
Soron kívüli ülés Ünnepi közgyűlés 

2017. január 06. 2017. április 07. 2017. március 15; Bárna 
2017. február 23. 2017. május 26. 2017. augusztus 20; S.tarján 
2017. április 20.  2017. szeptember 23; 

Pásztó 
2017. június 15.  2017. október 22; Berkenye 

2017. szeptember 21.   
 
 
A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és 
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal folyó évben is fokozottan 
törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges 
valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek 
a testület elé, hozzájárulva ezáltal a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés 
meghozatalához. 
 
A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú 
előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2017-ben törvényességi 
észrevétellel nem élt. 
 
A Közgyűlés által megalkotott rendeletek százalékos arányát ülések szerinti bontásban 

az alábbi ábra mutatja be:  
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Rendeletek tárgykör szerinti bontásban 

2016. évi költségvetéssel kapcsolatos 2 db 
2017. évi költségvetéssel összefüggő 3 db 
Vagyongazdálkodást érintő 2 db 
Lakáscélú munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos 1 db 
 
 
 

 
 
 
 
A Közgyűlés 2017. június hónapban megtartott ülésén hozott határozatok magas számát az 
indokolja, hogy a Közgyűlés adott ülésen döntött a megyei közgyűlés által alapított kitüntető 
címek és díjak adományozásáról. 
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megoszlása
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1.3. Területi nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos feladatok: 

 
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 
értelmében a nemzetiségi önkormányzat(ok) működése személyi és tárgyi feltételeinek, a 
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásának biztosítása a Hivatal feladata. A 
működés feltételei és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatok a következők: 
 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;  
 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;  
 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi 
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;  
 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása;  
 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;  
 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása; 
 

g) az előzőekben felsorolt feladatellátásokhoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek 
kivételével. 

 
 

A Nek. tv.-ben foglaltaknak megfelelően mindezek rögzítésére, a helyiséghasználatra, 
továbbá a gazdálkodás általános szabályai meghatározására a területi nemzetiségi 
önkormányzatokkal a területi önkormányzatnak kell megállapodást kötni, melyet minden év 
január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  
 
A jogszabály ezen előírásainak megfelelően Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád 
Megyei Szlovák-, valamint Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2014 novemberében 
létrejött és a 2017. év elején felülvizsgált megállapodások adják meg a keretét annak az 
együttműködésnek, melynek színvonalát sem az érintett testületek tagjai, sem a külső, 
ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek részéről ez évben sem érte kritika. 
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A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat  
2017. évben megtartott ülései 

 
2017. február 13. soron következő ülés 

2017. március 24. soron kívüli ülés 

2017. április 24. soron következő ülés 

2017. május 29. soron következő ülés 

2017. május 29. zárt ülés 

2017. június 23. soron kívüli ülés 

2017. július 21. soron kívüli ülés 

2017. szeptember 7. soron kívüli ülés 

2017. november 15. soron kívüli ülés 

2017. november 22. soron következő ülés 
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Önkormányzat 2017. évi határozatainak 
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A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  2017. 
évben megtartott ülései 

 

2017. február 13. soron következő ülés 

2017. március 13. soron kívüli ülés 

2017. április 24. soron következő ülés 

2017. május 23. soron következő ülés 

2017. július 20. soron kívüli ülés 

2017. november 16. soron következő ülés 
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Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
2017. évi határozatainak megoszlása
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2. Közgazdasági és Koordinációs Osztály tevékenysége 

 
 

Az Osztály alapvető feladata a költségvetés előkészítése, összeállítása, az előirányzatok 
felhasználása, az évközi módosítások rendezése, a végrehajtás koordinálása.  A szervezeti 
egység ellátja továbbá az Önkormányzat költségvetésében megtervezett bevételek beszedését, 
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kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a 
bankszámlavezetéssel kapcsolatos teendőket, az egyéb pénzügyi, számviteli és gazdálkodási 
feladatokat. Nógrád Megye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tekintetében 2 
alkalommal, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NMRNÖ) 
esetében 2, míg a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: 
NMSZNÖ) esetében 1  alkalommal vált szükségessé a költségvetéshez kapcsolódóan az 
előirányzat módosítás.  
 
Az Osztály négy önálló számviteli analitikus és szintetikus rendszer folyamatos és 
szabályszerű vezetéséért felel, tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény hatálybalépésétől, azaz 2012. január 1-jétől önálló beszámoló készítésre 
kötelezett az Önkormányzaton, és a Hivatalon túl a NMSZNÖ és a NMRNÖ is. Az önálló 
beszámoló készítési kötelezettség egyben önálló könyvviteli és adatszolgáltatási rendszert is 
jelent. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza a 
Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) felé történő információszolgáltatást, melynek 
darabszámát, gyakoriságát a következő táblázat szemlélteti: 
 
 

Adatszolgáltatás megnevezése Adatszolgáltatás darabszáma 

2016. évi beszámoló 4 db 
2016. évi Időközi mérlegjelentés- 
gyorsjelentés 

4 db 

2016. évi Időközi mérlegjelentés 4 db 
2016. évi Időközi költségvetési jelentés  4 db 
2017. évi Elemi költségvetés 4 db 
2017. évi Időközi költségvetési jelentés 32 db 
2017. évi Időközi mérlegjelentés 12 db 

 
 
Az adatszolgáltatásoknak határidőben eleget tett az Osztály, amit csak naprakész könyveléssel 
lehetett biztosítani. Ez ugyanakkor munkaszervezés oldaláról jelent nagy kihívást, mivel 
2017. évben többször történt személyi változás az Osztály életében. 2017. január 31-ével egy 
25 éve itt dolgozó kolléganő a NŐK 40 programban nyugdíjba vonult. Az ő feladatait átvevő 
gazdálkodási előadó kolléganő jogviszonya 2017. február 22-én megszűnt. Március hónap 
közepétől volt ismét teljes az Osztály létszáma, azonban ekkor is csak átmeneti ideig, mivel a 
gazdálkodási előadó munkakört betöltő kolléga jogviszonya 2017. szeptember 8-ával 
megszűnt, így az Osztály ismét 3 fővel működött, majd szeptember 15-étől az osztályvezető 
távozását követően 2 fő látta el a pénzügyi feladatokat.  
Mindezen személyi változások között az Osztály az alapfeladatok ellátásán túl, folyamatosan 
ellátta az aktuális pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat is.  
 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
alapján a megyei önkormányzat – a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül – a 
területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben 
kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési 
önkormányzatok esetében is, e rendelet hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló 
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közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátásában köteles 
részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A projektmenedzsmenti tevékenységre 
elszámolható költség maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 2,5%.  
97 db Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba (a továbbiakban: TOP) tartozó 
támogatási szerződés került aláírásra, melyekben a Hivatal konzorciumi partner feladatát 
képezi a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása. A támogatási szerződések megkötését 
követően a pályázatokhoz kapcsolódó előlegek leutalásra kerültek.  A projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása kapcsán az Osztály feladata bővült, a 97 pályázathoz kapcsolódóan is 
feladattá vált a bankszámlanyitás, előleg pénzforgalmi fogadása, a bevételek és kiadások 
analitikus nyilvántartása, illetve számviteli programban való rögzítése. Kialakításra került a 
projektmenedzsmenti díj elszámolásának struktúrája, mely alapján beépítésre kerülnek a 
tervezett költségek a pályázati elszámolásokba. 2 pályázat pénzforgalmi elszámolására és 
lezárására kerül sor az idei évben, a többi pályázat esetében a pályázatok  lezárása 2018-ban 
valamint 2019-ben valósul meg. Az elszámolások elkészítéséhez, a projektmenedzsmenti díj 
elszámolásához az Osztály folyamatos munkakapcsolatot tart a Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály dolgozóival. 

.  
Az Osztály munkatársai az alapfeladatokon túl ellátták a pályázatokhoz, támogatásokhoz 
kapcsolódó igényléseket és pénzügyi elszámolásokat is. E témakörből az alábbiakat szükséges 
kiemelni: 
 

• 2016-ban 12.401 E Ft támogatás folyósítására került sor a megyei tartalékkeretből, 
melynek elszámolása a 2017. évet érinti. 

 
• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett 

pályázatok követelés-kezelés feladatai lebonyolítására 600 E Ft támogatást nyújtott. 
Ezen szerződés alapján végezzük az elszámolási feladatokat. 

 
• Az időközi választások pénzügyi elszámolása és ellenőrzése is feladatink közé 

tartozik. Ez évben 3 időközi választás lebonyolítására került sor, melynek 
elszámolását a Helyi Választási Irodák (továbbiakban: HVI) tekintetében az Osztály 
ellenőrizte, a Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) esetében pedig elkészítette 
az elszámolásokat, melyek minden esetben elfogadásra és jóváhagyásra kerültek a 
Nemzeti Választási Iroda (továbbiakban: NVI) által. 

  
• A NMSZNÖ és a NMRNÖ esetében is az Osztály munkatársai biztosítják a feladataik 

ellátásához szükséges pénzügyi hátteret. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé 
ez évben is elkészítettük a nemzetiségi önkormányzatok működési és a feladatalapú 
támogatásainak  elszámolását. Segítséget nyújtunk, illetve elkészítjük a benyújtott és 
támogatott pályázatok pénzügyi elszámolását. 

 
• Az Önkormányzaton belül működő Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

(továbbiakban: CSEÖH) által az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott 
”Palóc Esély 2017 – 2018.” programra elnyert támogatás összege 9.600 E Ft, mely 
2017. március 1. és 2018. március 31-e között használható fel a hátrányos helyzetű, 
diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi integrációját, a 
kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását elősegítő feladatok 
ellátására. 
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• Szintén több éve bonyolítja a CSEÖH a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló 
hazai programot”, melyre az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. július 1-től 
2018. június 30-ig terjedő időszakra 5.000 E Ft összegű forrást biztosít. 

 
• A „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád Megyében” címen benyújtott 

pályázat támogatási szerződésének megkötésére 2016. november 11-én került sor.  Az 
előleg leutalásának pénzforgalmi teljesítése a támogatási összeg megítélésének évében 
megtörtént. A pályázat pénzforgalmi lebonyolításának feladatait az Osztály látja el 
mind a 2017. évben, mind 2018-ban, a pályázat lezárásának évében is. 

 
• Pályázati forrásból kerül finanszírozásra a Megyei Foglalkoztatási Paktum 

feladatainak ellátása. A pályázathoz kapcsolódóan a Magyar Államkincstár 2017 
októberében végzett helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés célja a projekt szabályszerű 
és hatékony megvalósulásának vizsgálata volt. A helyszíni ellenőrzés hiányosságot 
nem állapított meg.  

 
• Az Osztály dolgozói közreműködtek, illetve végezték az Önkormányzat által nyújtott 

céljellegű támogatásokhoz kapcsolódó döntés-előkészítő munkafázist, valamint a 
támogatásról szóló szerződés előkészítését, a szerződéskötéshez, elszámoláshoz, 
ellenőrzéshez és a szerződés pénzforgalmi teljesítéséhez kapcsolódó 
munkafolyamatokat. Az alábbi diagram – 2017. október 31-ig bezárólag – szemlélteti 
az egyes évekhez tartozó támogatási szerződések számát. 

 
 

        
      
 

• A Bethlen Gábor Alapkezelőhöz „Testvérkapcsolat Hargita Megyével” címen 
benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásra került, mely alapján 600 E Ft támogatásban 
részesült az Önkormányzat. Az összeg a XI. Nógrádi Megyenap keretén belül került 
felhasználásra, ahol bemutatásra kerültek Hargita megye turisztikai értékei. A 
pályázati összeggel való elszámolás jelenleg folyamatban van. 

 
Ez évben is élt a Hivatal a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalok Foglalkoztatási 
Osztálya által biztosított lehetőséggel, mely alapján 4 fő foglalkoztatására került sor 
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támogatásból. A támogatási szerződés alapján foglalkoztatottak bér és járulék elszámolását az 
Osztály dolgozói végezték.  
 
Az Állami Számvevőszék idén is ellenőrzést folytat a választások pénzügyi elszámolásához 
kapcsolódóan. Az  ellenőrzés 2017 júliusában kezdődött, mely azóta is folyamatban van. 
Tárgyköre a  „A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához 
felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzése”. A szükséges adatok, illetve 
dokumentációk feltöltésre kerültek, jelenleg a kiválasztott mintatételek ellenőrzése folyik. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet adta lehetőség alapján a belső ellenőrzést polgári jogi jogviszony 
keretében láttatjuk el. A belső ellenőr éves „időkapacitása” 20 nap, ezen belül 10 nap 
tanácsadói tevékenység, 10 nap ellenőrzésre fordítandó keret. Ez évben a belső ellenőrzés 
szabályszerűségi ellenőrzésének tárgya a céljelleggel nyújtott támogatások felülvizsgálata 
volt. A tanácsadói tevékenység a számviteli beszámolók felülvizsgálatára korlátozódott. 
A költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó jogszabályokból adódóan működött a 
szabályzatokban rögzített, pénzügyi-gazdasági munkafolyamatokba épített vezetői- és belső 
ellenőrzés. 
 
A gazdasági, pénzügyi területen november 1-jétől ismét négy fő köztisztviselő dolgozik, 
melyből három fő közgazdász diplomával rendelkezik. A végzettsége alapján három fő 
megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 12.§-ában rögzített követelményrendszernek, azaz mérlegképes könyvelői 
szakképesítésű. A mindennapi munkában is hangsúlyt kap a folyamatos továbbképzés, ami 
nem csak a kötelező jellegű oktatásra terjed ki – melynek ez évben eleget tettek a szakterület 
alkalmazottjai –, hanem a változó jogszabályi környezet alapján a tudás folyamatos szinten 
tartására is.  
 
 

3. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály tevékenysége 
 
 

3.1 Ellenőrzés, szerződésállomány  
 

A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési 
Bizottság adminisztrációs hátterének biztosítása. 2017. évben - jelen beszámoló készítésének 
időpontjáig – 6 db határozatot hozott a Bizottság. Ezek közül a megszűnt Regionális 
Területfejlesztési Tanács és a Megyei Területfejlesztési Tanács ún. hazai forrású 
pályázataihoz kapcsolódó lezárást rögzítő döntés 4 db volt, 1 pedig jelzálogjog törléséhez 
kapcsolódott. 
 

3.2 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok 
 

A megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatait elsődlegesen a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) , valamint a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) végrehajtását érintően a 
rendelet jelöli ki. 
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A 2014-2020 közötti programozási időszakban a TOP tervezésének egyes szempontjairól, 
valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú 
városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. 
(XII. 3.) Korm. határozat alapján 41,13 milliárd Ft forráskeret került meghatározásra Nógrád 
megye számára. Ezen keret megyei szintű ütemezett felhasználását megalapozó, a megyei 
források felosztását, a megyei indikátor-vállalásokat tartalmazó alapdokumentum a Nógrád 
Megye Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP). A rendelet 57. § (4) bekezdése 
alapján a területi szereplő évente két alkalommal - április 30-ig és december 31-ig - 
kezdeményezheti az ITP módosítását. Figyelemmel arra, hogy a 2016. évben megjelent TOP 
’15 kódszámú projektek esetében az első beadási forduló Irányító Hatósági döntései még nem 
zárultak le, ezért az Irányító Hatósággal egyeztetettek szerint, az ITP módosítására eddig nem 
került sor, majd az első forduló teljes körű lezárását követően célszerű élni e 
kezdeményezéssel. 
A 2016. évben megkezdődött TOP’ 15 kódszámú pályázati felhívások közzétételét követően 
17 db felhívásra 30,572 milliárd Ft kerettel 300 db-ot meghaladó támogatási kérelem 
benyújtására került sor. Ezekből a Hivatal és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
67 db támogatási kérelmet nyújtott be. 189 db konzorciumi szerződést kötött a Hivatal azon 
települési önkormányzatokkal, akik projektjük megvalósítása során a Hivatal 
projektmenedzsment tevékenységét igénybe kívánták venni. 
A közgyűlés 2017. áprilisi ülésén első körben 130 db fejlesztési projektről született támogatói 
döntés. Ezek közül 85 db, olyan projekt részesült támogatásban, ahol a Hivatal feladatát 
képezi a projektmenedzsment tevékenység ellátása. Ezen feladatra 134.170.035 Ft támogatás 
a Hivatal számlájára utalásra került. 
A testület májusi ülésén második körben további 27 db kérelem esetén támogatólag döntött, 
melyek között 11 esetében a Hivatal lát el menedzsment feladatokat 16.813.348 Ft támogatás 
felhasználásával. Az említett menedzsment feladatokra mindösszesen közel 150 millió Ft 
érkezett eddig. 
Az első beadási forduló első körének támogatási szerződései megkötését és hatályba lépését 
követően elindult ezen projektek megvalósításának szakasza. Tekintettel arra, hogy a 
támogatói döntések meghozatalát követően a támogató felgyorsította és sürgette a 
szerződések megkötését, ezért az első mérföldkő eléréséig írta elő a projektek műszaki-
szakmai tartalmának egyeztetését, a műszaki dokumentációk és szükséges háttéranyagok 
pályázati összhangjának megteremtését. E feladat az osztály munkatársai részére feszített 
munkatempóban igényelt és folyamatosan igényel is rendszeres kapcsolattartást a 
közreműködő szervezettel, a települési önkormányzatok szakembereivel, tervezőkkel, 
kivitelezőkkel, közbeszerzési szakemberekkel.  
Az első beadási forduló második körében támogatásra érdemesnek ítélt projektek esetében 
mind a 11 db támogatási szerződés megkötésre került, a pályázatok megvalósításának 
szakasza elindult. 
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A 2017. évben megjelent pályázati konstrukciókra 54 olyan támogatási kérelem benyújtására 
került sor, amelyben szintén a Hivatal a konzorciumi partner. Ezen kérelmek esetében még 
léteznek olyanok, amelyek a Döntés-előkészítő Bizottság döntésére várnak. Fontos 
megemlíteni, hogy a döntést követően a támogatott projektek száma ettől kevesebb lehet. 
Várhatóan még idén döntés születik ezen pályázatok esetében is. 
 
 

Felhívás 
száma

Felhívás címe
Támogatási 

kérelmek száma
Támogatási összeg

1. TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 1 505 751 723 Ft

2. TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés

2 551 157 070 Ft

3. TOP-1.4.1-15
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

3 286 669 829 Ft

4. TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 23 1 564 849 775 Ft

5. TOP-3.2.1-15
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

41 1 936 796 387 Ft

6. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 16 903 847 629 Ft

7. TOP-4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése

10 558 272 197 Ft

Összesen: 96 6 307 344 610 Ft
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A fentiekben említettek alapján hangsúlyozni szükséges, hogy a Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály munkatársaira jelentős mennyiségű és összetett feladat hárul. 
Egyrészt sok azon projektek száma, amelyeket egy-egy projektmenedzser feladatot ellátó 
köztisztviselőnek komplexen nyomon kell követni, másrészt ezzel párhuzamosan a 2017. évi 
kiírásoknak megfelelően az új kérelmek összeállításáról és benyújtásáról majd a támogatási 
szerződések megkötéséről is gondoskodni kellett és kell, továbbá a Döntés-előkészítő 
Bizottság részére az adminisztrációs folyamatban is pontos, felelősségteljes előkészítő munka 
szükséges.  
 
 

Felhívás 
száma

Felhívás címe
Támogatási 

kérelmek száma
1. TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 4
2. TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés 1

3. TOP-1.2.1-16
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés

5

4. TOP-1.4.1-16
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

8

5. TOP-3.2.1-16
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében

36

Összesen: 54
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Megkötött konzorciumi megállapodások konstrukciónkénti megoszlása
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3.3  Az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-
1.2.0-15-2016-00015 azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatok: 
 
 

A Közgyűlés a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 4. pontjában foglaltak alapján döntött arról, 
hogy az „Éghajlat-változási platform létrahozása Nógrád megyében” címmel pályázatot nyújt 
be. A pályázatot 2016 szeptemberében támogatásra alkalmasnak ítélték. Ezen projekt 
megvalósítása 2018. május 31-ig tart. 
 
A projekt előlegének lehívását követően, 2016 decemberében és 2017 januárjában beszerzési 
eljárások lefolytatására került sor a megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő és a kötelező 
nyilvánosságot biztosító szervezetek kiválasztása érdekében. Az ajánlatok beérkezését és 
elbírálását követően a szerződések megkötésre kerültek, a megvalósíthatósági tanulmány 
összeállítására a Dipol Humánpolitikai Intézet Kft.-vel (a továbbiakban: Dipol Kft.-vel), a 
kötelező nyilvánosság biztosítására a POLAR Stúdió Kft.-vel. Az elkészült 
megvalósíthatósági tanulmány az IH részére benyújtásra került.  
 
Ezt követően 2017 áprilisában és májusában további beszerzési eljárások lefolytatása zajlott a 
megyei klímastratégiát kidolgozó és a klímastratégia elkészítéséhez és megismertetéséhez 
kapcsolódó rendezvényeket és szemléletformáló akciókat lebonyolító szervezetek kiválasztása 
érdekében. A megyei klímastratégia kidolgozására a Dipol Kft.-vel, a rendezvényszervezésre 
az Atrois Training & Consulting Kft.-vel a szerződések megkötésre kerültek. 
 
Jelenleg is folyamatban van Nógrád Megye Klímastratégiájának (továbbiakban: 
Klímasttratégia) a megalkotása, melynek részeként július végén elkészült a Klímastratégia 
Helyzetelemző része. A projekt keretén belül létre kell hozni a Nógrád Megyei 
Éghajlatváltozási Platformot. A Platform alakuló ülésére 2017. június 6-án került sor. A tagok 
között megtalálhatóak a megyét érintő nemzeti parkok és vízügyi igazgatóság szakemberei, az 
agrár-, kereskedelmi és iparkamara munkatársai, helyi civil szervezetek képviselői, továbbá a 
klímaváltozással és klímaalkalmazkodással foglalkozó megyében élő szakemberek. A 
következő szakmai nappal egybekötött Platform ülés Terényben került megrendezésre október 
17-én. A nyár folyamán a Platform tagok a Klímabarát Települések Szövetsége által 
szervezett képzésen is részt vettek. 
 
A megyei Klímastratégia egyeztetése, a társadalmasítás folyamata széles körben zajlott, 
workshopok, konferenciák és szemléletformáló rendezvények szolgálták, hogy az érintett 
szereplők számára ismertté váljon a dokumentum, segítve az itt élők klímatudatosabb 
magatartását. Ezen rendezvények közül elsőként 2017. június 28-án az Önkormányzat és a 
Dipol Kft. szervezésében a Megyeházán került megrendezésre Klímastratégia kialakítását 
megvalósító projekt nyitórendezvénye, a Klímastratégiai Nyitókonferencia.  
 
Szemléletformáló akciók közül az elsőre 2017. szeptember 15-17. között került sor a „Te 
Szedd” Önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalom keretén belül. Az eseményhez 
Nógrád megye több települése, iskolák is csatlakoztak. Az akció keretén belül felhívták a 
figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, előnyeire és az ezáltal gyakorolt 
környezeti hatásokra. A Megyenap a szemléletformáló akció helyszínéül is szolgált. A 
Globális klímasátorban szakértők várták az érdeklődőket, valamint színvonalas előadásra 
került sor a „Globális klímaváltozás hegyvidéki hatásairól”.  
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Október és november folyamán három alkalommal klímakonzultációs rendezvény keretén 
belül ismerhették meg az érdeklődők a Klímastratégia legfontosabb elemeit 
Balassagyarmaton, Pásztón és Rétságon. Az Önkormányzat megbízásából készülő 
alapdokumentumot a Dipol Kft. szakértői mutatták be a résztvevőknek, akik nemcsak 
kérdéseikkel, felvetéseikkel, de saját tapasztalataikon nyugvó javaslatokkal is segítették a 
stratégiai anyag formálását.  
 
December 15-ig a Dipol Kft.-nek a Klímastratégia egyeztetési változatát kell átadni az 
Önkormányzat részére, melyet a Platform tagok megvitatnak és szakmai szempontból 
véleményeznek, valamint amennyiben szükséges, a módosításokra is javaslatot tesznek. A 
projekt eredményes megvalósítása érdekében a Hivatal kijelölt köztisztviselői a szükséges 
jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásában konstruktívan 
közreműködnek. 
 
 

3.4  TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú, a „Nógrád megyei 
foglalkoztatási paktum” című projekttel kapcsolatos feladatok: 
 

A testület a 12/2016. (II. 25.) Kgy. határozatában foglaltak alapján kinyilvánította szándékát a 
Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára. A megyei 
foglalkoztatási paktum (továbbiakban: Paktum) létrehozását és működtetését célul kitűző 
pályázat 2016 márciusában benyújtásra került. 
2017. február 17-én aláírásra került a Paktum Partnerségi Megállapodása 32 Nógrád megyei 
szervezet részvételével, amelynek célja, hogy az érintett szereplők jobb együttműködésével, a 
munkaerőpiaci szolgáltatások elérhetőségének, minőségének és eredményességének 
javításával, a munkaadói igényekhez igazított képzési kínálattal és foglalkoztatási 
támogatással hozzájáruljon a megye foglalkoztatási helyzetének javulásához, a 
foglalkoztatottság növeléséhez. 
2017. március 16-án elkészült a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a Paktum 
keretében finanszírozott Befektetés Ösztönzési Program és Akcióterv, amely megalapozza a 
2021. március 31-ig tartó fejlesztési folyamatokat és stratégiai célokat, valamint 
meghatározza az ezek eléréséhez szükséges cselekvési tervet meghatározza. 
 
2017. június 8-án megrendezésre került az I. Foglalkoztatási Fórum, amelyen az 
együttműködéshez csatlakozó szervezetek mellett részt vettek a megye stratégiai 
nagyfoglalkoztatói, a fejlesztési szempontból kiemelt vállalkozások, illetve a munkaerőpiaci 
folyamatokban érintett szervezetek, kamarák. A rendezvény keretében a Paktum közgyűlése 
két új jelentkező szervezetet fogadott a sorai közé, és megvitatásra kerültek mind a megyében, 
mind az országosan jelentkező kardinális kérdések, például az egyre nagyobb problémákat 
okozó munkaerőhiány és az értelmiségi réteg elvándorlása. 
 
2017. július 26-án részt vettünk a „Pont Ott Party” rendezvényén, amelynek keretében a fiatal 
inaktív réteget céloztuk meg és tájékoztatást nyújtottunk számukra a Paktumban rejlő 
lehetőségekről. 
 
2017. szeptember 6-án elfogadásra került a Paktum végleges költségvetése, amellyel 
hivatalosan is kezdetét vette a projekt megvalósítási szakasza. 
A Hivatal érintett munkatársai konstruktív szakmai háttérmunkával segítik a projekt sikeres 
megvalósítását. A Hivatal a projekt pénzügyi vezetőjét a projektben vállaltak szerint 2017-ben 
is biztosította. 
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3.5  Főépítészi feladatok  

 
A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel, terület- és településrendezéssel, az épített 
környezet védelmével kapcsolatos feladatait a Tftv, valamint az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény határozzák meg. E törvényeknek 
megfelelően a megyei önkormányzatok feladata többek között a megye területére vagy 
térségére vonatkozó területrendezési terv elkészítése, a területrendezési és településrendezési 
tervek összehangolása érdekében együttműködés kialakítása az érintett önkormányzatokkal, 
gondoskodás a területrendezési terveknek a megyei rendezési tervekkel való összhangjáról, 
valamint a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített 
környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének 
segítése. A megyei önkormányzatok ezirányú munkáját a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján a megyei főépítész segíti. 
 
2017. évben a települések számára új feladatot jelent, hogy a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény alapján 2017. december 31-ig meg kell alkotniuk településképi 
arculati kézikönyveiket és el kell fogadniuk a településkép védelméről szóló önkormányzati 
rendeletüket. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a településnek a készített kézikönyvet és 
településképi rendeletet egyeztetnie kell az érintett területi önkormányzattal. A települések az új 
rendelet megalkotásával párhuzamosan kötelesek felülvizsgálni a helyi építési szabályzataikat és 
azokból a településképre vonatkozó előírásokat törölni. 
 
Az idei évben a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága 
szakmai előkészítésével került sor az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény és az ország két kiemelt térségére vonatkozó területrendezési terv 
felülvizsgálatára, melynek eredményeként új törvénytervezet készül Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési terve címmel. A készülő munkaanyag két ütemben 
történő szakmai véleményezésében részt vettünk. 

 
2017. év folyamán az alábbi települések településrendezési eszközeinek véleményezésére 
került sor: 
 

1. Alsópetény község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
2. Balassagyarmat város településrendezési eszközei két külön eljárásban indult 

módosításainak véleményezése; 
3. Bátonyterenye város településrendezési eszközei két külön eljárásban indult 

módosításainak véleményezése; 
4. Bercel község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
5. Diósjenő község településrendezési eszközei módosításának előzetes 

tájékoztatása és véleményezése két külön eljárásra vonatkozóan; 
6. Drégelypalánk község településrendezési eszközei teljes felülvizsgálatára 

vonatkozó előzetes tájékoztatás; 
7. Legénd község településrendezési eszközei teljes felülvizsgálatára vonatkozó 

előzetes tájékoztatás; 
8. Mátraverebély község településrendezési eszközök két külön eljárásban indult 

módosításainak véleményezése; 
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9. Nézsa község településrendezési eszközei teljes felülvizsgálatára vonatkozó 
előzetes tájékoztatás; 

10. Szécsény város településrendezési eszközei módosításának kapcsán előzetes 
tájékoztatás; 

11. Szendehely község településrendezési eszközei teljes felülvizsgálatának 
előzetes tájékoztatása; 

12. Szügy község településrendezési eszközei módosításának előzetes 
tájékoztatása; 

13. Tolmács község településrendezési eszközeinek módosításának 
 véleményezése. 

 
Tárgyalásos eljárásban lefolytatott - településrendezési eszközök módosításáról szóló -
eljárásokban az alábbiakban vettünk részt, mint véleményezők: 
 
  1.  Bátonyterenye 
  2.  Mátraverebély 
  3. Kisecset 
 
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kapcsán az alább felsorolt 
települések éltek írásos megkereséssel. Az előzetes véleménykérésekre szintén írásban 
tájékoztatást adtunk. /Cserháthaláp, Debercsény, Erdőkürt, Héhalom, Keszeg, Kétbodony, 
Magyarnándor, Szanda, Terény települések/. 
 
A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kapcsán az alábbi 
településeken vett részt a főépítész lakossági fórumokon: Alsótold, Bánk, Borsosberény, 
Csécse, Karancsalja, Kozárd, Márkháza, Sámsonháza, Szurdokpüspöki, Tar, Tolmács 
 

A Közép Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága keretében az 
alábbi települések ügyeiben képviselte a főépítész a megyei önkormányzatot: 
 

1.  Vízkészlet-gazdálkodási Térségi Terv és kapcsolódó Stratégiai Környezet 
  Vizsgálat a  KDDVIZIG részterületén; 

2.  Nézsa község szennyvíz agglomerációs átsorolása; 
3.  Szanda község szennyvíz agglomerációs átsorolása. 
 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya megkeresésére 
véleményezésre került a Nemzeti Fejlesztés 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció megvalósulásáról 2014-2016 című Beszámoló munkaanyaga. 
 
Az Ipoly folyó Nógrád megyei szakaszát érintő új hidak tervezése kapcsán a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a szlovák és magyar oldali hatóságok, tervezők bevonásával 
rendszeres előrehaladási kooperációt tart. Drégelypalánk és Őrhalom tervezett hídjainak 
vonatkozásában a kooperációkon a főépítész vett részt. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (2) 
bekezdésének c) pontja alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
szmogriadó tervével kapcsolatos rendeletmódosításokkal kapcsolatban állásfoglalás 
megfogalmazására került sor. 
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4. 2017. év egyéb kiemelt feladatai 
 

4.1. Választási feladatok 
 

Az Önkormányzati és Jogi Osztály számára előírt feladatok közül kiemelendők a választási 
feladatok. 
 
2017. évben összesen 3 időközi választás került lebonyolításra megyénkben. Ebből 1 helyen 
polgármestert, 1 helyen polgármestert és testületet, valamint 1 helyen roma nemzetiségi 
képviselőket választottak. Ez utóbbi választási forma jelölt hiányában az érintett helyen 
elmaradt.  
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2016-ban jelentős feladatot jelentett az október 2. napjára kitűzött országos népszavazás 
lebonyolítása is. Ennek kapcsán idén az Állami Számvevőszék ellenőrzi a TVI elszámolását, 
mely jelenleg is folyamatban van.  
 
2017 szeptemberében megkezdtük a felkészülést a 2018. évi országgyűlési választások 
lebonyolítására.  
 
A választási feladatok végzésével összefüggésben megállapítható, hogy azok ellátása a 2017-
es év nagy részében átlagos munkaterhet jelentett a választási feladatokkal foglalkozó 
munkatársaknak, azonban a 2018-as választásra történő felkészülést tekintve már jól látható, 
hogy gyors ütemben, folyamatosan fog növekedni a ,,munkateher”. 
 
 

4.2. Országhatáron átnyúló együttműködési formák 
 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határ menti térségek 
együttműködésére, a közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztésére.  
A Közgyűlés ez évben több alkalommal is foglalkozott a 2014-2020 közötti határ menti 
közúti infrastruktúra fejlesztésekkel, a térségek együttműködésével, a magyar-szlovák 
határmetszési pontok tárgykörével.  
 
A Közgyűlés a 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával kifejezte szándékát a 2014–2020. évek 
közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I.18.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletében meghatározott, Nógrád 
megyét érintő közúti infrastrukturális projektek megvalósítására szolgáló pályázatok 
előkészítésében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: NIF Zrt.) való együttműködésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalás nélküli feladatok ellátásában. 
A Kormányhatározatban nevesítésre került, hogy az indikatív listán szereplő projektek az 
Interreg V-A programok kerete terhére kerülhetnek megvalósításra.  
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (a továbbiakban: 
Együttműködési Program) első, természet és kultúra tárgyú felhívása 2016. július 29-én nyílt 
meg, melyre az Őrhalom-Ipolyvarbó közötti közúti kapcsolat kialakítására pályázat került 
benyújtásra. A prioritási tengelyre érkezett többszörös igény miatt nem került forrás 
megítélésre. Az Együttműködési Program keretében továbbá határon átnyúló mobilitás 
javítása, valamint közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló 
együttműködésének javítása prioritási tengelyekre lehet pályázni.  
 
2017. szeptember 8-án nyílt meg a határon átnyúló mobilitás prioritási tengely, az első körben 
benyújtandó területi akciótervek benyújtási határideje 2017. november 30. A második körben 
a pályázat részletes kidolgozására csak a támogatásra jogosult Területi Akciótervekkel 
rendelkező pályázók kerülnek meghívásra. 
  
A   Drégelypalánk–Ipel’ské   Premostie   (Ipolyhídvég) közúti   kapcsolat   esetében   a   NIF 
Zrt.  a   sikeres   közbeszerzési   eljárás eredményeként a tervezési munkákat megkezdte.   
Drégelypalánk  esetében problémaként jelentkezett, hogy a hídhoz  vezető, építendő út 
természetvédelmi területen vezet  keresztül.   



26 

 

A tervezés  során  olyan   megoldást   szükséges   alkalmazni, amely alapján a 
természetvédelmi szakhatóság  a  fejlesztéshez  hozzájárul,  ennek  hiányában  az  építési  
engedély az út megvalósítására nem adható ki, és ez a pályázat meghiúsulásához vezethet.   
 
A Hugyag–Kovacovce  (Szécsénykovácsi)  közötti  közúti  kapcsolat  helyreállítása  
érdekében  a feladatelrendelés  megkérésére  a  levelet  megküldtük az  Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  részére,  a  feladatot  a  miniszter rendelheti  el  a  NIF  Zrt.  felé,  amely  
alapján  a  tervezés  az  erre  elkülönített  keret  terhére  valósulhat meg.   
Az érintett két fejlesztési pont esetén továbbra is koordinációs-, a területi akcióterv elkészítése 
során felmerülő feladatok ellátásában aktív részvétel  történik  a  Hivatal részéről.  
 
A fentebb   említett   határmetszési   pontok   kialakítását   Besztercebánya   Megye   
Közgyűlése is támogatja, melyről  a  határozatok  rendelkezésre  állnak.  Nehézséget jelent,  
hogy  Besztercebánya Megye   Önkormányzata   és   hivatala,   valamint   szervei   nem   
részesülhetnek   Európai   Uniós forrásokban egy eljárás miatt, mely a szükséges források – 
önerő és az előfinanszírozás költségei – biztosítását  veszélyeztetik.  
 
Az érintett két fejlesztés előkészítését a Közgyűlés az 54/2017. (IV. 20.) határozatával hagyta 
jóvá, mely alapján a Területi Akciótervek elkészítése a beadási határidőre megtörténik.  
 
A Drégelypalánk–Ipel’ské   Premostie  (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolatot tartalmazó 
Területi Akcióterv kidolgozásáért és beadásáért felelős szervezet magyar oldalon az Ipoly - 
Táj Területfejlesztési Társulás, szlovák partnere a Közép-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési 
Ügynökség.  
A Hugyag-Kovacovce (Szécsénykovácsi) híd és hozzá vezető út építését tartalmazó Területi 
Akcióterv benyújtása az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás által történik. Az Európai 
Területi Társulás határon átnyúló szervezet, így nem szükséges partnerszervezet bevonása.  
 
 

4.3. Testvérmegyei együttműködés 
 
Az ágazati célkitűzések a megyei önkormányzatok irányába alapvető elvárásként fogalmazzák 
meg a partnerség elvének minél szélesebb körű támogatását és érvényre juttatását.  
Ezen elvárás mentén az Önkormányzat célkitűzése között szerepel  a megyei fejlesztések, a 
komplex térségi programok támogatása, a gazdaság és a tudomány, valamint a civil szféra 
közötti konstruktív együttműködés fejlesztése. E célkitűzés eredményes megvalósításához 
nyújt jogi, szakmai, koordinatív és adminisztratív segítséget a Hivatal. 
Az Önkormányzat stratégiai együttműködésének irányát jól példázza, hogy már az elmúlt 
években is több intézménnyel került sor partnerségi együttműködési megállapodás 
megkötésére. Ez a szándék az Önkormányzat 2017. évi tevékenységének is az alapját képezte.  
 
Hargita Megye Tanácsának elnökétől érkezett kezdeményezés alapján a Közgyűlés a 95/2016. 
(XII. 15.) Kgy. határozattal döntött a testvérmegyei kapcsolatok kialakítására vonatkozó 
együttműködési szándéknyilatkozat, valamint megállapodás elfogadásáról.  A 2017. 
szeptember 23-án, Pásztón megrendezésre kerülő Megyenapon került sor a Testvérmegyei 
Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására, melynek jogi, koordinációs és 
logisztikai feladatait szintén az Önkormányzati és Jogi Osztály látta el. 
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4.4.  EFOP-1.6.3-17 azonosító számú, "Megyei szintű felzárkózás-politikai 
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz 
kapcsolódóan" című projekttel kapcsolatos feladatok 
 

Az EFOP-1.6.3-17 "Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi 
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" pályázati felhívásra kizárólag megyei 
önkormányzatok jogosultak pályázni. A forrásigényléshez kapcsolódó dokumentáció 
beadásáról a Közgyűlés a 74/2017. (VI. 16.) számú határozatával döntött. A pályázat beadását 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (a továbbiakban: SZGYF) közösen, 
konzorciumi formában valósítottuk meg.  
 
A támogatási igény 2017. július 31-én került beadásra, a támogatói döntésről az értesítést 
2017. október 10-én küldték ki, mely alapján a kért 65 millió Ft forrásigénylés jóváhagyása 
megtörtént. A Támogatási Szerződés még nem került megkötésre. 
 
A forrásfelhasználás során megvalósítandó tevékenységeket a pályázati felhívás pontosan 
meghatározza, melyet - szintén a pályázatban írtak szerint – az Önkormányzat által 
alkalmazott egy fő felzárkóztatási munkatárs és az SZGYF foglalkoztatásában álló instruktor 
valósít meg. A projekt alapja a szakmai terv, célja feltérképezni, hogy a hátrányos helyzetű 
lakosság milyen, a településen elérhető szolgáltatási hiányok miatt nem tud a felzárkózás 
útjára lépni, milyen beavatkozások szükségesek, mely szervezetek részéről annak érdekében, 
hogy a lakosság körében tapasztalható lemaradás mérsékelhető legyen. A projekt keretében 
nincs lehetőség konkrét beavatkozásokat eszközölni, csupán annak lehetősége biztosított, 
hogy a hiányokat, igényeket és lehetőségeket felmérjük egy cselekvési terv elkészítéséhez, 
mely alapján meghatározhatók a beavatkozási pontok. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 4. 
fejezet 31.§ (1) bekezdése értelmében,  minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 
5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP), melyet kétévente felül kell vizsgálni. 
A projekt lehetőséget nyújt arra, hogy ezek a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő 
beavatkozások összehangolása megyei szinten is megtörténjen, és egy ilyen szintű 
konzultáció és koordinációs rendszer alakuljon ki, mely segíti a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés esélyét. 

  
 

4.5. Közszolgálati ellenőrzés 
 
A Kormány az 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával (továbbiakban: Korm. határozat) 
elrendelte a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189.§ (1) 
bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgálati ellenőrzés lefolytatását a helyi 
önkormányzatoknál. A Korm. határozat alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2017 
szeptemberében a Hivatalnál közszolgálati ellenőrzés lefolytatását rendelte el. 
 
Az ellenőrzés tárgykörei: 
 

� a jogviszony megszűnésének, és a jogviszony megszüntetések jogszerűségének 
vizsgálata, különös tekintettel a megszűnéssel és megszüntetéssel összefüggésben 
teljesített kifizetések jogszerűségére; 

� a teljesítményértékelés gyakorlatának vizsgálata a személyi illetménnyel, az 
alapilletmény-eltérítéssel és a címadományozással érintett köztisztviselők esetében; 

� a tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlatának vizsgálata. 
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Az ellenőrzött időszak: 
 
Az ellenőrzés a 2016. január 1. napjától 2017. június 30. napjáig tartó időszak munkáltatói 
intézkedéseire terjedt ki. 

 
A vizsgálat jelen beszámoló elkészítésekor is folyamatban van.  
 

 
5. A jegyzői munkakörhöz kapcsolódóan folyamatosan jelentkező feladatok: 

 
 
Feladataim teljesítése során ez évben is folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam: 
 

a) a Hivatal szakszerű és törvényes működésére, 
b) a választott tisztségviselők munkájának támogatására, 
c) az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának 

kontrollálására, 
d) a Hivatal működését érintően a Közgyűlés elnökének folyamatos tájékoztatására, 
e) a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére, 
f) az állami, önkormányzati és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködésre, 
g) a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi 

eszközök biztosítására, 
h) a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére. 

 
 
Salgótarján, 2017. november 30. 
 
         dr. Szabó József 
            megyei jegyző 
 


