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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 107/2018. 
(XII. 13.) Kgy. határozatával elfogadott 2019. évi üléstervében feladatként határozta 
meg a 2017. január 1. és 2018. december 31. között elfogadott közgyűlési határozatok 
átfogó felülvizsgálatát. 
 
A felülvizsgálattal érintett időszakban a Közgyűlés által elfogadott határozatok száma 
az alábbiak szerint alakult: 
 

� 2017. évben hozott határozatok száma: 154 
� 2018. évben hozott határozatok száma: 122 

 
A közgyűlési döntések felülvizsgálata során a határozatok az alábbiak szerint kerültek 
csoportosításra: 
 

� végrehajtott, döntést nem igénylő határozatok, 
� feladatot tartalmazó határozatok. 

 
A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a határozatok döntő része 
végrehajtásra került, melyről az elnöki jelentésekben folyamatosan beszámoltunk a 
Közgyűlésnek. Ezen határozatokat jelen előterjesztés nem tartalmazza. 
A területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok, személyi ügyekben hozott döntések, 
valamint az egyes megkötött megállapodások, vagyonhoz kapcsolódó különféle 
szerződéseket megalapozó határozatok – teljesítés esetén – a bennük foglalt határidő 
alapján végrehajtottnak tekinthetőek. A határidők figyelemmel kísérése és a szükséges 
intézkedések meghozatala előtti előkészítő munka a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal feladata. 
 
A határozatok kisebb hányada további olyan feladatot tartalmaz, melyek tekintetében 
még nem járt le az azok végrehajtására megadott határidő, vagy a határozat folyamatos 
figyelemmel kísérése került meghatározásra a döntésben (pl: pályázatok benyújtásához 
kapcsolódó feladatok). Amennyiben ezen határozatok tekintetében szükségessé válik, 
a végrehajtásukról és a szükséges intézkedések megtételéről tájékoztatom a 
Közgyűlést. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
Salgótarján, 2019. november 27. 
 
 

Dr. Bagó József 
 
 
 
 



 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2017. január 1-jétől 2018. december 31-ig 

hozott határozatainak felülvizsgálatára 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. január 1. – 2018. december 31. 
között hozott közgyűlési határozatok felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja és 
megállapítja, hogy a következő határozatok további feladatokat tartalmaznak: 

 
határozat száma határozat tárgya 

74/2017. (VI. 15.) A „Megyei szintű felzárkózás-politikai 
együttműködések támogatása a helyi 
esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan” 
című EFOP-1.6.3.-17. kódszámú pályázaton való 
részvétel jóváhagyása 

80/2017. (VI.15.)  A „Nők a családban és a munkahelyen” című, 
EFOP-1.2.9. kódszámú pályázaton való részvétel 
jóváhagyása 

11/2018. (I. 25.) Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal és a Nógrád Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége közötti 
együttműködési megállapodás aláírása 

14/2018. (I. 25.) Az INTERREG Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program 2014-2020 3. prioritás 
keretében készített foglalkoztatási akcióterv 
benyújtásának jóváhagyása 

108/2018. (XII. 13.) Besztercebánya Megye Önkormányzata és 
Nógrád Megye Önkormányzata között kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyása 

122/2018. (XII. 13.) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
meghirdetett „Testvér-települési programok és 
együttműködések” című pályázaton való 
részvétel jóváhagyása 

 
2. A Közgyűlés utasítja az 1. pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy 

a végrehajtásról gondoskodjanak és a megtett intézkedésről – szükség esetén tájékoztassák 
a Közgyűlést. 
Határidő: 1. pontban megjelölt határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelős: 1. pontban megjelölt határozatok szerint 

 
Salgótarján, 2019. december 12. 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 

 


