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

a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményekről, javaslatokról 
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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 2018. április 17-ei ülésén – átruházott hatáskörben jóváhagyta 
Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegezését, va-
lamint a Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség 289-1/2017. iktatószámú; a Nógrád Megyei Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Egyesület 248-3/2017. iktatószámú; a Nyugdíjasok Nógrád Megyei 
Szövetsége 470-3/2017. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült jelentéseket, 
valamint Nógrád Megye Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok 2016. éves 
költségvetési beszámolója megalapozottságának vizsgálatára irányuló ellenőrzési jelentést. 

 
  (A határozatokat a határozati javaslat 1-5. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
 

2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének képviselője, dr. Egyed Ferdinánd úr 2017. 
augusztus 30-án írásban benyújtotta lemondását. A megyei közgyűlési mandátumot – a jelölő 
szervezet képviseletére jogosult bejelentése szerint – a Területi Választási Bizottság a 2010. évi 
L. törvény 21.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján Zsédely Lajos – a Demokratikus Koalíció 
megyei listáján 3. sorszámon szereplő – jelöltnek 2017. szeptember 14-én adta ki, mely határozat 
2017. szeptember 17-én jogerőssé vált. 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy 
rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 2. függeléke a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
tagjainak a nevét, a 7. számú függeléke pedig a közgyűlés által létrehozott bizottságok tagjainak 
és megválasztott tanácsnokainak a névsorát tartalmazza. 
Tekintettel a közgyűlés összetételének – fentiekben ismertetett ok miatt történő – változására, 
szükségessé vált az SZMSZ 2. számú és 7. számú függelékének a módosítása, illetve cseréje, 
melyről ezúton történik meg a Tisztelt Közgyűlés tájékoztatása, tekintettel arra, hogy a módosítás 
a testület részéről döntést nem igényel. 
 

− A testület 2017 decemberében vizsgálta felül és módosította a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát. 
A Közgyűlés a 140/2017. (XII. 14.) Kgy. határozattal rendelkezett arról, hogy az alapító okirat 
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi 
nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatóságának (a továbbiakban: MÁK) meg kell küldeni. Egyúttal a közgyűlés elnöke 
felhatalmazást kapott arra, hogy az esetleges hiánypótlás esetén eljárjon. 
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A MÁK 2018 januárjában valóban hiánypótlásra szólított fel, a jogelőd költségvetési szerv 
megnevezésének és székhelyének megjelölését kérve. Figyelemmel arra, hogy ez a módosítással 
érintett alapító okiratban nem szerepelt, azaz a felülvizsgálat tárgyát sem képezte, a MÁK-kal 
történt egyeztetés után – a törzskönyvi nyilvántartással egyezően – a Nógrád Megyei 
Sportigazgatóság (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.) került feltüntetésre. 
E hiánypótlás teljesítését követően a MÁK 2018. január 22. hatályosulási dátummal a 
módosításokat átvezette.  

  
3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
A Területfejlesztési Bizottság 2018. április 17-ei ülése határozatképtelenség miatt elmaradt. A 
bizottság az ülés napirendi pontjait a közgyűlés ülése előtt fogja megtárgyalni. 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének V. számú 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. számú 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
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− Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 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 a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat 
benyújtására 
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 Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének 

értékelésére, valamint 2018. évi üzleti 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 Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi 
beszámolójának 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 
 
 

− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. január, február és 
március hónapban végzett tevékenységéről 
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 Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 
jutalmazására 
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 
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− Javaslat az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-

1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat keretében elkészült 
   I. megvalósíthatósági tanulmány módosítására 
  II. Nógrád Megyei Klímastratégia elfogadására 

A Területfejlesztési Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni az 
előterjesztést. 
 

− Javaslat „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (5.0) módosításának 
elfogadására 
A Területfejlesztési Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni az 
előterjesztést. 
 

− Javaslat a LIFE IP HungAIRy 2017 című pályázat támogatására 
A Területfejlesztési Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni az 
előterjesztést. 

 
− Javaslat 

  I. a Bátonyterenye Óvodásaiért Alapítvány 
  II. Nemti „Gesztenyefa” Óvodáért Alapítvány 
   támogatására 

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 
 

A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

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

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
 
Január 23-án Szurdokpüspökiben az Általános Iskolában megrendezett Újévi Koncerten vettem részt. 
 
Január 25-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.   
 
Január 26-án ünnepi köszöntőt mondtam Balassagyarmaton a Madách Ünnepségen. 
 
Január 27-én részt vettem a XXVI. Nemzetközi Gabora Gálán.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
meghívására Salgótarján várossá nyilvánításának 96. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett városi ünnepi programon. 
 
Január 29-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Balassagyarmat Város Önkormányzata 
meghívására a Civitas Fortissima ünnepi programján Balassagyarmaton. 
 
Január 30-án köszöntőt mondtam az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett  „A magyar 
nemzet Roma Platform” keretében megrendezett konferencián. Jelen voltam a Nógrád Megyei 
Éghajlatváltozási Platform ülésén. 
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dr. Szabó József megyei jegyző úrral a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség meghívására részt vettünk 
Balassagyarmaton a Polgárőr Szövetség elnöki találkozóján. 
 
Február 1-jén a Római Katolikus Plébánia és a Karancs Speciális Mentőszolgálat Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület meghívására részt vettem Salgótarjánban az EFOP-1.3.8-17 Önkéntesség személyre szabva 
pályázati felhívás projektindító rendezvényén. 
 
Február 3-án a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Héhalom Község Önkormányzata 
meghívására részt vettem a Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltólaktanyájának ünnepélyes 
átadásán. 
 
Február 7-én dr. Szabó József megyei jegyző úr részt vett a Balassagyarmati Tankerületi Központ 
meghívására Balassagyarmaton „A digitális oktatás kihívásai” című konferencián. 
 
Február 10-én részt vettem a Salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház Szülészet-nőgyógyászati 
Osztálya javára rendezett Jótékonysági Bálon. 
 
Február 12-én a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. meghívására részt vettem a 21. sz. főút Heves és 
Nógrád megyei szakaszok kapacitásbővítésének, Szurdokpüspöki és Pásztó, valamint Pásztó és 
Mátraszőlős közötti szakaszok négynyomúsításának átadó ünnepségén. 
 
Február 18-án Somoskőújfaluban részt vettem a Hazatérés Napja 94. évfordulójának alkalmából 
rendezett megemlékezésen. 
 
Február 21-én Szolnokon a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének soron következő 
Közgyűlésén vettem részt. 
 
Február 23-án Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására részt vettem és 
koszorúztam a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára rendezett városi koszorúzási 
megemlékezésen. 
 
Március 7-én részt vettem és megnyitó köszöntőt mondtam a Váczi Gyula Alapfokú Művészeti Iskola 
meghívására a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Váczi Gyula emlékére rendezett Nógrád Megyei 
Zongorista Növendékek Találkozóján. 
 
Március 8-án jelen voltam a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évet értékelő 
állományértekezletén. 
 
Március 13-án Jobbágyi Község Önkormányzata meghívására részt vettem és megnyitó beszédet 
mondtam Jobbágyiban a Könyvtárnyitás alkalmából. 
 
Március 14-én a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására részt vettem a Nógrád 
Megyei Tűzmegelőzési Bizottság ülésén. 
A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának meghívására jelen voltam a TIOP-
2.2.6-12/1B 2013-0012 számú „a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház struktúrájának 
modernizálása” elnevezésű támogatott projektjének megvalósulására szervezett ünnepi rendezvényen. 
Vanyarcon az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepi közgyűlésen 
mondtam ünnepi beszédet. 
 
Március 15-én részt vettem és köszöntőt mondtam Ipolyvarbó Község polgármestere meghívására az 
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezett kistérségi nemzeti 
ünnepségen. 
 
Március 19-én tartotta rendkívüli ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.   
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Március 22-én Hollókőn jelen voltam a TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 „Együtt adunk életutat” 
megyei humán fejlesztések projektösszehangoló fórumán. 
 
Március 23-án részt vettem és megnyitó köszöntőt mondtam a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek 
Országos Érdekképviseleti Szövetsége által szervezett Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napon. 
Szécsényben a Palócmentő Alapítvány támogatásának ünnepélyes keretek között történő átadásán 
voltam jelen. 
Karancslapujtő község polgármesterének meghívására részt vettem a Karancslapujtőn megrendezett 
Gazdafórumon. 
 
Március 24-én Mátramindszent község polgármesterének meghívására a Mátramindszenti I. Vadétel 
Főzőversenyen voltam jelen. 
 
Március 27-én a Wamsler SE elnök-vezérigazgatójának meghívására az új gyártócsarnok építésének 
ünnepélyes alapkőletételén dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral vettünk részt. 
 
Április 4-én a Mátraterenyei Önkormányzat meghívására részt vettem az EFOP -1.5.3-16 Humán 
szolgáltatás fejlesztés Mátraterenyén című pályázat nyitó konferenciáján.  
Ecseg Község Önkormányzata meghívására jelen voltam az EFOP-1.6.2-16-2017-00012 számú 
pályázat ünnepélyes projektnyitó rendezvényén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett az Art Expo és a Dornyay Béla Múzeum meghívására a 
„Belle Epoque krónikása” Henri de Toulouse-Lautrec grafikái a Kesauri gyűjteményében című 
kiállítás megnyitóján. 
 
Április 17-én a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára meghívására köszöntőt mondtam 
az I. világháborús „Nógrádiak a Nagy Háborúban” című kiadvány bemutatóján. 
 
Április 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szécsényben a harmadik záró Roma 
Platform ülésén. 
 
 
Salgótarján, 2018. április 23. 
 
 
         Skuczi Nándor 
 
 
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-5. sz. 
mellékletek szerint elfogadja. 

  
 
Salgótarján, 2018. április 26. 
 

 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Langár Ágnes 
Nógrád megyei aljegyző 

   




































































