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Tisztelt Közgyűlés! 
 
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 
 

− Oláh Gábor úr, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár, TOP 
megvalósítás alatt lévő projektek vonatkozásában felmerülő többlettámogatási igények 
kezelése tárgyában írt, PM/5812/1/2018 iktatószámú levelében azzal keresett meg, hogy a 
költségnövekmények 17/2017 (II.1.) Korm. rendelet 6/A. § alapján Kormánydöntésre történő 
előterjesztéséhez kéri, hogy az egyes igények támogatására vonatkozó állásfoglalásomat 
legkésőbb 2018.09.28-ig küldjem meg részére. Nógrád megye érintettségében egy darab olyan 
projektet tartalmazott levele (illetve annak melléklete) amelynek többlettámogatási igénye 
hivatalosan benyújtásra került az intézményrendszerbe. 
Ez Ludányhalászi Község Önkormányzatának TOP-4.2.1-15-NG1-2016-0007 azonosítószámú 
„Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Gyerekek napközbeni ellátása Ludányhalászi, 
Nógrádszakál, Piliny” tárgyú projektje, amelynek célja Ludányhalászi, Nógrádszakál és Piliny 
községek lakossága számára új Család- és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása, kibővítve 
gyerekek napközbeni ellátása szolgáltatással. A projekt keretében a szolgáltatás korszerű 
infrastrukturális feltételeinek biztosítása a funkcióját vesztett, kultúrház épület energia-
hatékony felújításával, cél szerinti eszközök beszerzésével valósul meg. 
A projektgazda önkormányzat a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján kezdeményezi, hogy 
az eredetileg megítélt és leszerződött 99.713.288 forint támogatásához 29.913.986 forint 
többlettámogatásban részesüljön, miközben további 32.605.923 forintot saját forrásból 
(felhalmozási bankhitel bevonásával) biztosít a fejlesztés megvalósíthatósága érdekében.  
A megadott határidőn belül megküldött válaszlevelemben kezdeményeztem az érintett 
prioritás megyei keretéből a szükséges többlettámogatás biztosítását - a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai alapokból származó támogatások rendjéről szóló 
272/2014 (XI.4.) Korm. rendeletet 87. §. (1b) bekezdése alapján – a meglévő szabad forrás 
terhére. 
A költségnövekmény igényekkel kapcsolatban arról is tájékoztattam Helyettes Államtitkár 
Urat, hogy a TOP projektek személyes egyeztetései megyénkben folyamatosan haladnak. A 
projektgazdákkal a Magyar Államkincstár és Önkormányzati Hivatalunk szakemberei 
áttekintik a teljes projektállomány előrehaladását, javaslatokat dolgoznak ki a megvalósítást 
gátló, késleltető tényezők mihamarabbi megoldására. Az egyeztetések alkalmával már 
látókörünkbe került több olyan projekt, amelynél többletköltség igény merül fel. Ezen 
többletköltség igények intézményrendszerbe történő, hivatalos benyújtására viszont csak a 
közeljövőben fog sor kerülni, mert jelenleg az alátámasztó dokumentumok összeállítása zajlik. 
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II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 

Szeptember 16-án a Zagyvaforrás Egyesület meghívására Zagyvarónán a Zagyvai Napok keretében 
részt vettem a Bátki József Közösségi Ház ünnepélyes átadó ünnepségén. Nagylóc Község 
Önkormányzata meghívására jelen voltam a Nagylóci Szüreti rendezvényen. 

Szeptember 18-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Főjegyzőjének meghívására  dr. Bagó 
József megyei jegyző úr részt vett a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Főjegyzői 
Kollégiumának soron következő ülésén Kaposváron. 

Szeptember 20-án tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. Részt 
vettem a Civil Információs Centrumok Országos Találkozóján Salgótarjánban. 

Szeptember 21-én a Magyar Közút Zrt. meghívására részt vettem Bujákon a TOP-1.3.1-15-NGI-2016-
00001 azonosító számú „Közlekedésfejlesztés Nógrád megyében l” című projekt keretében megújult 
21148-as jelű Bujáki bekötőút 1,7 kilométeres szakasza valamint több mellékúti szakasz ünnepélyes 
átadásán. A Somoskőújfalui Községi Önkormányzat meghívására jelen voltam a „Somosi Életmód 
Tanösvény és Interaktív Foglalkoztató kialakítása” TOP-1.2.1-NG12016-00013 projekt záró 
rendezvényén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására részt vettem a Magyarok Kenyere 
program megyei adományozó ünnepségén a Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál. 

Szeptember 22-én Érsekvadkerten ünnepi köszöntőt mondtam a XII. alkalommal megrendezett 
Megyenapon. 

Szeptember 25-én az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület meghívására Balassagyarmaton 
köszöntőt mondtam az EFOP1.1.5-17-2017-00003 azonosító számú projekt balassagyarmati Önálló 
Életviteli Centrum megnyitóján. 

Szeptember 28-án a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára meghívására Budapesten részt 
vettem a Helyi Önkormányzatok Napján. A Somosi Környezetnevelési Központ meghívására 
köszöntöttem a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége őszi 
vándorgyűlését. 
 
Szeptember 29-én részt vettem a Rónafaluért Baráti Társaság meghívására a Vendégváró Napon. Jelen 
voltam Bátonyterenye Város Önkormányzata és a Nagybátonyi Ófalusi Hagyományőrző Egyesület 
meghívására a Szüreti Mulatságon, valamint Szurdokpüspöki Község Önkormányzata meghívására a 
Szüreti Felvonuláson.  Nemti Község Önkormányzata meghívására részt vettem a Szent Mihály Napi 
Búcsún. Egyházasgerge Község Önkormányzat meghívására jelen voltam a Falunapon és Szüreti 
felvonuláson. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Karancskesziben Brenner János emlékszobor 
elkészítésének támogatására rendezett Jótékonysági Koncerten. 
 
Szeptember 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Varsányi Községi Önkormányzat 
meghívására a Szent Mihály Napi Palóc Búcsún. 

Október l-jén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és köszöntőt mondott a MMSZ 
Gondviselés Háza Baglyaskő Időskorúak Otthona meghívására az Idősek Világnapján. 
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Október 3-án a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság meghívására részt vettem Szécsényben a Komplex 
civil-, katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlaton. 

Október 4-én Füleken a Közlekedéstudományi Egyesület meghívására előadást tartottam Nógrád 
megye jelene, jövője, várható fejlesztések témában. 

Október 5-én részt vettem a Bátonyterenye Város Önkormányzata meghívására az Aradi Vértanúk 
tiszteletére rendezett koszorúzási ünnepségen. 

Október 6-án jelen voltam és köszöntőt mondtam a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Szlovák Magyar 
Kultúra Múzeuma, Csesztve Község Önkormányzata meghívására Madách Imre Irodalmi Napokra 
rendezett ünnepségen Csesztvén. 

Október 8-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a KKVHáz által szervezett 
Kisvállalkozók Foglalkoztatása konferencián Budapesten. 

Október 9-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége meghívására a soron 
következő közgyűlésen Monoron. 

Október 13-án Dr. Bagó József megyei jegyző úr képviselt a Berkenyei Község Önkormányzata 
meghívására Berkenye község betelepítésének 300. évfordulójának ünnep rendezvényén. 

Október 16-án Dr. Bagó József megyei jegyző úrral részt vettünk Béren a CoSIE program pilot 
programeleméhez kapcsolódó találkozón és felkészítő tréningen. 

 
Salgótarján, 2018. október 18. 
 
         Skuczi Nándor 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
A közgyűlés a két ülés között történt főbb eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 
  
 
Salgótarján, 2018. október 25. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 

   


