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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. október 25-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött „Nógrád” név használat iránti kérelem elbírálásáról. 
2018. december 4-ei ülésén – átruházott hatáskörben – jóváhagyta a 2019. évi ellenőrzési 
tervet. 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2018. december 4-ei ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 

decentralizált források terhére Hugyag Község Önkormányzatával „Hugyag, Szécsényi utca 
fejlesztése” 120000609U, Érsekvadkert Község Önkormányzatával „Érsekvadkert külterület 
mezőgazdasági feltáró út építése” 120001902C számon megkötött támogatási szerződés 
lezárásáról  

 
(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 
 

− Amint az a T. Közgyűlés számára is ismert, a Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti ingatlan 
– az ún. Megyeháza – többségi tulajdonosi jogokat gyakorlója, a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) pályázati forrás felhasználásával 
elvégeztette az épület felújítását, korszerűsítését. 

 Ennek következtében az I. emeleti ún. elnöki szárny helyiségeiben lévő légkondicionáló 
berendezések cseréjére került sor, így a Kormányhivatal azon kérése, mely a berendezések 
használatba vételére irányult, teljesíthetőnek bizonyult. 

 A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a tulajdonosi joggyakorló 
által a nemzeti vagyon birtoklásának, használatának – a tulajdonjog átruházását nem 
eredményező – jogcímen történő átengedése hasznosításnak minősül. 

 Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az 
ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. 

 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében az 1 millió Ft egyedi értéket meg nem 
haladó ingó vagyonelem használatának ingyenes átruházása a közgyűlés elnökének 
hatáskörébe tartozik. Ebből eredően a 6 db, jelenleg nettó 42.000 Ft értékű eszköz 
használatának határozatlan időre történő ingyenes átadásáról zajlik a megállapodás 
egyeztetése. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
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− Nógrád Megye Önkormányzata a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény felhatalmazása alapján, A Miniszterelnökséggel 2017. december 7-én kötött 
támogatási szerződésben foglalt kereteknek megfelelően kezdte el a megye területrendezési 
tervének módosítását az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben 
foglaltak figyelembevételével. A tervezési feladat elvégzésére önkormányzatunk a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft-t (1076 Budapest, Thököly út 7.) bízta meg. 
A megyei területrendezési terv módosítása kapcsán két helyszínen nyilvános fórumra került 
sor, melyre a településvezetők és a véleményezésre jogosult államigazgatási szervek kaptak 
meghívást. Elkészült a terv előkészítő és javaslattevő dokumentációja. Az egyes térképi 
mellékletek, településeket érintő kivágatai minden települési önkormányzatnak megküldésre 
kerültek előzetes állásfoglalásuk megkérése végett. A véleményezési tervdokumentációt a 
Területfejlesztési Bizottság véleményezésre alkalmasnak ítélte. 
2018. szeptember 25-én a Miniszterelnökség – hivatkozva az új, Magyarország és egyes 
kiemelt térségei területrendezési tervéről szóló törvény előkészületi munkáira – a támogatási 
szerződés határidejét 2019. december 31-re módosította. A Miniszterelnökség – kérdésünkre 
2018. augusztus 27-én válaszolva – a megyei területrendezési terv véleményezési eljárásának 
felfüggesztését javasolta. A VÁTI Kft-től a tervezési folyamat felfüggesztését kértük az új 
törvény kihirdetéséig, egyben ütemezési javaslata alapján a tervezési szerződés módosítását 
kezdeményeztük. Az Országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslat részletes vita-szakaszban 
van.  
 
 

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 2018. évi költségvetésének III. számú 

módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi üléstervére 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 
 

 



 4

− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról, 
valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2019. évi munka- és pénzügyi 
tervére  
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, 1 tartózkodás 
 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
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 
 

− Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi megyei 
előrehaladásáról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

− Beszámoló az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében 
beadott pályázatok aktuális állásáról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. szeptember, október és 
november hónapban végzett tevékenységéről 
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 a Ma a Holnapért Alapítvány támogatására 
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 
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− Javaslat a Megyeháza reprezentatív termeinek elnevezésére 
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 Besztercebánya Megye Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata 
között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására 
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 a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési 
programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel jóváhagyására 
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 Madách Imre Díjának adományozására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg. Az 
előterjesztés a bizottság javaslataival, véleményével, egységes szerkezetbe foglaltan az elnöki 
jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre.  
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

Október 18-án részt vettünk Dr. Bagó József megyei jegyző úrral a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád 
Megyei Levéltára meghívására „Az 50 éve visszatért levéltár arcai” c. Levéltári Napon, ahol  ünnepi 
köszöntőt mondtam. A Hugyagi Önkormányzat meghívására ünnepi beszédet mondtam az 1956. évi 
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen. 

Október 23-án 1956. október 23. Emlékfutás Szervező Bizottsága meghívására ünnepi köszöntőt 
mondtam a 27. alkalommal megrendezett október 23-i emlékfutáson. Ünnepi beszédet mondtam 
Karancslapujtőn az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére megrendezett Ünnepi 
Közgyűlésen. Szécsény Város Önkormányzata meghívására ünnepi beszédet mondtam az 1956-os 
forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezett városi megemlékezésen. Balassagyarmaton 
jelen voltam az ’56-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára rendezett ünnepi 
megemlékezése. 

Október 25-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A 
Belügyminisztérium és Magyarnándor Község Önkormányzata meghívására részt vettem a 
Magyarnándorban megrendezett Önkormányzati Fórumon. A Szécsényi Múzeum meghívására ünnepi 
köszöntőt mondtam Bátori István: A szűkebb haza című festmény kiállítás megnyitóján. 
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Október 27-én Romhányban dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezete meghívására részt vettünk a 14. Nógrád Megyei 
Príma Díj Gálán. dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Czinka Panna Roma Katolikus 
Egyesület meghívására a Mohorai Rácz Aladár Tanoda Létrehozása című projekt projektzáró 
rendezvényén. Hollókőn fogadta a Kínai Delegációt, a Vidéki Turisztikai marketing 
tanulmányozásáról folytattak megbeszélést.  
 
Október 29-én Dr. Bagó József megyei jegyző úrral részt vettünk a Heves Megyei Önkormányzat 
meghívására az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén. 
 
Október 30-án a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetője meghívására részt vettem a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság felújított épületének ünnepélyes átadó rendezvényén. 
 
November 6-án az Egészséges Életért Klub meghívására részt vettem a megyei RÖMI 
kártyaversenyen. 
 
November 7-én a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal meghívására részt vettem a Jakabi 
Idősek és Demens Személyek Klubja TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00015 számú pályázati forrásból 
felújított épület ünnepélyes átadásán. A Nógrád Megyei Civil Információs Centrum meghívására részt 
vettem a Miniszterelnökség és a civil információs centrumok hálózata országos tájékoztató 
rendezvénysorozatán a Megyeháza Dísztermében. 
 
November 8-án a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Miskolci Akadémiai 
Bizottság meghívására részt vettem és köszöntőt mondtam Pásztón a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvényen.  dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrádi Autizmus Alapítvány 
meghívására az Autizmus Világnapján Salgótarjánban. 
 
November 9-én a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására részt vettem a 
Mesteravató Ünnepségen. Bátonyterenye Város Önkormányzata meghívására jelen voltam a „sporttal 
a drog ellen” 24 órás labdarugó torna megnyitóján. 
 
November 10-én részt vettem a Hollókői Község Önkormányzata meghívására a TOP program keretén 
belül megvalósult „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú projekt lezárásán és hivatalos átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Szentkúti Nemzeti Kegyhelyigazgató meghívására a 
Szent Márton tiszteletére rendezett Jótékonysági Vacsorán. 
dr. Bagó József megyei jegyző úr részt vett a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének 
meghívására a Szécsényben megrendezett Szakmai Napon. 
 
November 12-én részt vettem az OTP Bank Északkelet-magyarországi Régiója meghívására a 
Hollókőn a Takarékossági Világnap alkalmából megrendezett ügyféltalálkozón. 
 
November 13-án a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának meghívására részt 
vettem a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban megrendezett Karrierbörzén.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád 
Megyei Kirendeltsége meghívására a Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett ünnepségen 
Bátonyterenyén. 
 
November 14-én a Mátranováki Önkormányzat meghívására részt vettem a Csapadékvíz elvezető 
ünnepélyes átadásán. 
 
November 16-án a Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna Helyi Foglalkoztatási Paktumiroda meghívására 
részt vettem Szécsényben megrendezett Foglalkoztatási Fórumán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és átadta a Megyei Önkormányzat által felajánlott díjat 
Szécsényben a XXIII. Nógrád Megyei Őszi Tárlaton. 
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November 19-én részt vettem a Kozárdi Községi Önkormányzat meghívására a Csapadékvíz-elvezető 
ünnepélyes átadásán. 
 
November 22-én megnyitottam a Megyeháza Dísztermében megrendezett Beharangozót a 
„Mérnöknek lenni kell!” c. X. Őszi Mérnöknapját. Tar Község Önkormányzata meghívására részt 
vettem az Orvosi rendelő ünnepélyes átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Szécsényben a Megyei Védelmi Bizottság ülésén. 
 
November 23-án Dr. Bagó József megyei jegyző úrral részt vettünk Szécsény Város Önkormányzata 
meghívására a szécsényi vágóhíd avató ünnepségén. Jelen voltam Salgótarjánban a Beszterce Tér 
átadó ünnepségén. 
 
November 24-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrádi Bányász Nyugdíjas 
Szakszervezeti Bizottság és Karancsalja Önkormányzata meghívására a Karancslejtősi ellenállás 74. 
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. 
 
November 26-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk az 56’-os Emlékfutás Szervező 
Bizottsága meghívására a Megyeháza Dísztermében megrendezett XXVII. 1956. október 23. 
Emlékfutás Díjátadó ünnepségén. 
 
November 28-án a Szécsényfelfalui Községi Önkormányzat meghívására részt vettem az 
Önkormányzati Hivatal ünnepélyes átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete meghívására 
a „Véradók Napja” alkalmából szervezett ünnepségen. 
 
November 29-én Dr. Bagó József jegyző úrral jelen voltunk Budapesten a Műcsarnokban 
megrendezett Földi Péter életmű-kiállítás megnyitóján. 

November 30-án a Mátranováki Községi Önkormányzat meghívására részt vettem a „TOP-3.2.1-15-
NGI-2016-00058 azonosító számú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című” projekt 
keretében felújításra került Bartók Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye épületének 
átadó ünnepségén. A Kazár Község Önkormányzata meghívására jelen voltam a TOP-4.1.1-15-NGI-
2016-00009 azonosító számú pályázat keretén belül megvalósult Egészségház átadási ünnepségén. 

December l-jén a Somoskőújfalui Község Önkormányzata és a Cogito ÁMK Dr. Krepuska Géza 
Általános Iskola meghívására részt vettem a felújított iskolaépület ünnepélyes átadásán. 

December 4-én részt vettem Cered, Szilaspogony és Zabar Község Önkormányzata meghívására a 
TOP-4.1.1-15-NGI-2016-00012 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Cereden, Zabaron és 
Szilaspogonyban c. projektből megvalósult épületek ünnepélyes átadásán. Jelen voltam a Szent Lázár 
Megyei Kórház és a Polgári Salgótarjánért Alapítvány meghívására egy ünnepi vacsorán. 
 
Salgótarján, 2018. december 10.  
 
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

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

  
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a közgyűlés elnökének 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti eljárását Nógrád Megye Önkormányzata 
közfeladat ellátásához nem szükséges, így felesleges vagyonelemnek minősíthető 6 db 
légkondicionáló berendezés használatának határozatlan időre a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak 
történő ingyenes átadására.  

 A közgyűlés felkéri elnökét és a jegyzőt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a 
megállapodás előírásai betartásának figyelemmel kísérésére. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős:  Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  Dr. Bagó József, megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2018. december 13. 
 

 
 

Skuczi Nándor 
 Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 

   












