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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 2018. január 16-ai ülésén – átruházott hatáskörben – 
megtárgyalta és elfogadta 2018. évi üléstervét, illetve Nógrád Megye Önkormányzata 2018. 
évi összesített közbeszerzési tervét, valamint az azzal összefüggő feladatokat; elbírálta a 
Nógrád megye zászlajának használatára vonatkozó kérelmet. 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2018. január 16-ai ülésén – átruházott hatáskörben – 

megtárgyalta és elfogadta 2018. évi üléstervét.  
  (A határozatokat a határozati javaslat 1-4. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) 
bekezdése, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. §. (5) bekezdése, a 
földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény, valamint a 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11/B. § alapján 
Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes főosztályától megigényeltük a rendelet 13. sz. 
mellékletében részletezett, Nógrád megyére vonatkozó adatbázisokat és adatokat. 

 A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által szervezett 
tájékoztatón 2018. január 18-án a megyei főépítész vett részt. 

 A megyei területrendezési terv módosításának előkészítő szakaszában, 2018 januárjában a 
megyei önkormányzat felkérte a megye települési önkormányzatait, hogy adatszolgáltatásként 
biztosítsák településük hatályos szerkezeti tervét, különös tekintettel a megyei terv elfogadását 
követő településrendezési tervmódosításokra.  

 Szintén még ebben a hónapban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a 
településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek 
területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 
és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a megyei 
önkormányzat megkeresi a megyei övezetek lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatások 
igénylése végett az érintett államigazgatási szerveket. 
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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 2017. 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, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2018. évi szabadságolási 
ütemterve jóváhagyására  
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 

I.  a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  
 II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal  

kötött megállapodások felülvizsgálatára 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

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

 
− Javaslat Besztercebánya Megye Önkormányzatával való együttműködési szándék 

megerősítésére a közös fejlesztési célterületek tárgyában 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrád 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége közötti együttműködési megállapodás 
aláírására 
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 
 

− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. november és december 
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 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat a kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtásának és a 
bevándorlásszervező irodák létrehozásának elutasítására 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

− Javaslat az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 
3. prioritás keretében készített foglalkoztatási akcióterv benyújtásának jóváhagyására  
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.  

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
December 9-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtár meghívására részt vettem az „Álmodd meg a jövő 
városát” a 95 éves város Salgótarján évfordulója alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségen. 
 
December 10-én Hollókő Község Önkormányzata meghívására részt vettem Hollókő világörökséggé 
nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő Világörökségi Napon. 
 
December 11-én Hollókő Község Önkormányzata meghívására részt vettem és köszöntőt mondtam a 
Hollókő 30 világörökségi című 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. 
 
December 13-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a „Nógrád Megyei Kormányhivatal 
épületeinek energetikai fejlesztése” c. projekt negyedik helyszínének átadásán Salgótarjánban. 
 
December 15-én Mátramindszenten a TOP-2.1.3-15 „Csapadékvíz elvezetés” projekt keretében 
elkészült patak meder ünnepélyes átadásán vettem részt. A Mátraszelei Önkormányzat meghívására 
jelen voltam a belvíz beruházás ünnepélyes átadásán valamint az Óvoda átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt és köszöntőt 
mondott a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete évzáró 
rendezvényén. 
 
December 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a 
NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóság meghívására „Az egyes adóügyi ügyfélszolgálati 
tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedések végrehajtása az 
1325/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján” projekt szécsényi helyszínének átadása alkalmából 
tartandó rendezvényen. 
 
December 20-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk Mátraverebély-Szentkút Nemzeti 
Kegyhelyen megtartott Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
ülésén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Megyei Rendőr-főkapitányságon a rendőrség új 
szolgálati gépjárműveinek ünnepélyes átadásán. 
 
December 21-én a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására Bátonyterenyén új 
gépjárműfecskendő ünnepélyes átadásán és rendszerbeállítására rendezett ünnepségen voltam jelen. 
 
Január 12-én Salgótarján Megyei Jogú Város meghívására részt vettem az 1944-es 
lavinaszerencsétlenség áldozatai emlékére rendezett városi megemlékezésen. 
 
Január 13-án részt vettem és köszöntőt mondtam Karancskesziben a Don Kanyar áldozatainak 
emlékére rendezett megemlékezésen. Jelen voltam a Magyar Mérnöki Kamara meghívására 
Salgótarjánban megrendezett XXVII. Mérnök Bálon. 
 
Január 17-én Budapesten a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban részt vettem Révész Máriusz 
kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos meghívására a megyét érintő 
kerékpáros úthálózat kialakításával kapcsolatos egyeztetésen. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett az Új Palócország Egyesület meghívására a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban Almási Erzsébetnél tett látogatás eredményének megbeszélésén. 
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Január 20-án a Nádasd Vadásztársaság meghívására részt vettem a Karancslapujtőn megrendezett 
Vadászbálon. 
 
 
Salgótarján, 2018. január 19.  
 
 
         Skuczi Nándor 
 
 
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. A testület a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-4. sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 

  
 
Salgótarján, 2018. január 25. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

   
























