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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a, valamint a 
közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 11. § (2) bekezdése értelmében a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
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. 
 
Az ülésterv tartalmazza azon napirendi témák megtárgyalását, amelyeket az önkormányzati törvény, 
illetve egyéb hatályos jogszabályok vagy a közgyűlés korábbi döntései – jelenlegi ismereteink szerint 
– előírnak. 
 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátásához 
kapcsolódó döntések meghozatalára – nagy valószínűséggel – több ülésen is sor fog kerülni. Ettől 
függetlenül természetesen előfordulhatnak olyan döntési fázisok, melyet előre nem látunk, így 
lehetséges, hogy ebben a témában több, soron kívüli ülésre is sor fog kerülni a következő év során. 
A megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak átadására (kivéve a Madách Imre díjat) –  
vonatkozó 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet szerint – évente, a Megyenap alkalmából megrendezésre 
kerülő ünnepi közgyűlés keretében kerül sor. Tekintettel arra, hogy jelenleg még nem ismert ennek 
pontos dátuma az üléstervbe nem kerül beépítésre, azonban amennyiben rendelkezésre állnak a pontos 
információk az időpont vonatkozásában, tájékoztatni fogom a testületet. 
 
A konkrét napirendi pontok mellett természetesen – a fentieken kívül is – előre nem tervezhető, 
jogszabályi változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor 
kerülhet. Az ülésterv tervezetének bevezetőjében jelzem azokat a témaköröket, amelyek – egyéb más 
témák mellett – várhatóan ily módon kerülnek megvitatásra. 
 
Egyes rendkívüli, előre nem látható körülményekből adódóan a rendes üléseknek a tervezett 
időponttól eltérő időpontban történő megtartása válhat indokolttá. Tekintve, hogy a jelenlegi 
szabályozás „köti” a Közgyűlést az üléstervben jelzett időpontokban történő ülésezéshez, szükséges 
annak kiegészítése, mely biztosítja a rendkívüli helyzetből adódóan az üléstervtől való eltérést, illetve 
a soron kívüli ülés összehívását. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a következő határozati 
javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2019. november 25. 
 
 

Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2020. évi üléstervére 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 

állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a jövő évre szóló munkatervük, 
munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei 
               

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a jegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 
szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Bagó József, megyei jegyző 
 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy egyes rendkívüli, előre nem látható körülmények 

fennállása esetén az ülésterv szerinti soron következő ülést az üléstervben megjelölt időponttól 
eltérő időpontra hívja össze. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  

4. A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztők részére küldje meg. 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Dr. Bagó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2019. december 12. 
 
 
 
          

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 
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A …./2019. (XII. 12.) Kgy. határozat melléklete 

 

 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2020. évi ülésterve 
 

A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról szóló jelentést. 
 
A közgyűlés – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja: 
 

− A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket; 

− A vagyoni kérdéseket; 

− Az alapító okirat módosítását; 

− A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását; 

− Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés(ek) 

tapasztalatairól készített tájékoztatót; 

− A „Nógrád” név használatához kapcsolódó fellebbezéseket; 

− Az ajánlatkérői feladatokat a közbeszerzési szabályzatban rögzített esetekben; 

− A Közbeszerzési Szabályzat módosítását; 

− A Nógrád Megye Önkormányzata részvételével működő gazdálkodó szervezet 

tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat; 

− Alapítványi támogatásokat; 

− A jogszabályok változásából eredő esetleges munkáltatói intézkedéseket; 

− A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó intézkedéseket, illetve 

döntési javaslatokat; 

− A 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési és végrehajtási ciklus munkafázisaival 

kapcsolatos aktuális feladatokat; 

− Az oktatás, tudományos élet, kutatás-fejlesztés, a területfejlesztési feladatainkhoz kapcsolódó, 
valamint egyéb területek képviselőivel kötendő együttműködésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatokat, megállapodásokat, azok jellegétől függően. 
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Törvényességire leadás: január 8. (szerda) 
Postázás: január 17. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: január 21.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: január 27.  (hétfő) 

 
 
Január 30. 
 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2020. évi szabadságolási 

ütemterve jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodások felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2019. évi 

tevékenységéről  
  Előterjesztő: megyei igazgató 

 
 
 
 

Március 12. 
 
1. Javaslat Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről 

Előterjesztő: megyei elnök 
 

Törvényességire leadás: április 1. (szerda) 
Postázás: április 9. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: április 14. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 20. (hétfő) 

 
 
 
Április 23. 
 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, vagyonkimutatásáról és 

költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2020-2024. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

4. Javaslat a 2019. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására  
Előterjesztő: Dr. Bagó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

 
5.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének értékelésére, 

valamint 2020. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolójának 
elfogadására 

     Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

7. Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében végzett 
tevékenységről 

 Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 
8. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: igazgató 

 
9. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, 

kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, 
valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében 

 Előterjesztő: a NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője 
 

10. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 

11. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
 

Törvényességire leadás: május 20. (szerda) 
Postázás: május 29. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: június 2. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: június 8. (csütörtök) 
 

Június 11.    KÖZMEGHALLGATÁS 
 

 
2. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról 

Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: Dr. Bagó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 Dr. Bagó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
6. Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága tevékenységéről 
 Előterjesztő: megyei igazgató 
 
Zárt ülés keretében: 
 
7. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

Törvényességire leadás: augusztus 19. (szerda) 
Postázás: augusztus 28. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 1. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 7. (hétfő) 
 

Szeptember 10. 
 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
 

3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye 
egészségi helyzetéről  

 Előterjesztő: a NMKH Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője 
 

4. Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei 
tevékenységéről 

  Előterjesztő: vezérigazgató 
 

5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
 
 

Törvényességire leadás: október 28. (szerda) 
Postázás: november 6. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: november 10. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: november 16. (hétfő) 
 

November 19. 
 
 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: megyei igazgató 
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3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
4. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala elmúlt időszakban 

végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 

 
Törvényességire leadás: november 18.  (szerda) 
Postázás: november 27. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: december 1. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: december 7. (hétfő) 

December 10. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. évi üléstervére 

Előterjesztő: a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat 
a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2021. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint egyéb 
intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: érintett szakbizottság 
 

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Bagó József megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya 
tevékenységéről 
Előterjesztő: főosztályvezető 

 
6. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztálya tevékenységéről 
Előterjesztő: főosztályvezető 
 

7. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2020. évi 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 
8. Tájékoztató a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tevékenységéről 

Előterjesztő: igazgató 
 

 
Zárt ülés keretében: 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 


