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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 2020. január 21-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
megtárgyalta és elfogadta 2020. évi üléstervét, illetve Nógrád Megye Önkormányzata 2020. 
évi összesített közbeszerzési tervét, valamint az azzal összefüggő feladatokat. 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2020. január 21-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 

megtárgyalta és elfogadta 2020. évi üléstervét.  
  (A határozatokat a határozati javaslat 1-3. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
  
2. 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 2019. évi költségvetésének V. 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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 3 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  
 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2020. évi szabadságolási 
ütemterve jóváhagyására  
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 

 
− Javaslat 

I.  a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal  
 II. a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal  

közigazgatási szerződés megkötésére 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

 
− Javaslat „Nógrád Megyei Integrált Területi Programja (2014-2020)” (7.0) 

módosításának elfogadására 
 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
  

− Javaslat a Palóc Mentőalapítvány 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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− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. november és december 

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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési 
programok és együttműködések (2020)” című pályázaton való részvétel jóváhagyására 
 
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 
 
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
2019. december 11-én részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a NAV Nógrád 
Megyei Adó- és Vámigazgatóság valamint a Nógrád Megye Hírlap meghívására a TOP50 című 
kiadvány ünnepélyes bemutatóján és a 2019. évi kamarai díjak átadásán. 
 
2019. december 12-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
2019. december 14-én Barna János alelnök úr és dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a 
Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására a „Konferencia a Nógrád megyei 
romák helyzetének javításáért” című konferencián. 
 
2019. december 16-án részt vettem a Szent Lázár Lovagrend meghívására az 540 hátrányos helyzetű 
gyermek karácsonyi, játékosztással egybekötött ünnepségen a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központban. 
 
2019. december 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrád Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület meghívására „Az én Karácsonyom” irodalmi és rajzpályázat kiállítás 
megnyitón és díjátadó ünnepségen. 
 
2019. december 19-én az Országos Rendőrfőkapitány meghívására részt vettem a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetőváltása kapcsán tartott állománygyűlésen a Megyeháza Dísztermében. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Szent Lázár Lovagrend meghívására a 800 adag „Egy 
tál meleg étel” osztásán Salgótarjánban az Erzsébet téren. 
 
2019. december 20-án a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezete meghívására jelen voltam az évzáró 
taggyűlésen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Muzsikál az Erdő Alapítvány és Tar Község 
Önkormányzata meghívására az Advent a „Muzsikál az erdő” –vel műsorán és a 15 éve „Muzsikál az 
erdő” című könyv bemutatóján. 
 



 5

2020. január 4-én részt vettem a szezonban az első síbusz indításán, ami Salgótarjánból a 
Szlovákiában elérhető sípályákhoz közlekedik. 
 
2020. január 7-én részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a megyei 
vállalkozók, cégvezetők számára szakmai együttműködés elmélyítése érdekében megrendezett 
„Kamarai beszélgetések” rendezvénysorozatán. 
 
2020. január 11-én Zabar Község Önkormányzata meghívására jelen voltam a Heves-Jeges 
Hidegfesztiválon. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Kozárd Község Önkormányzata meghívására a 
„Gyönyörű Kína – Boldog Tavaszünnep” Kozárdi nyitórendezvényén. 
 
2020. január 13-án Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására dr. Bablena Ferenc 
István alelnök úrral részt vettünk az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatai emlékére rendezett 
városi megemlékezésen. 
 
2020. január 17-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a ”Flóra” Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik 
Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület meghívására részt vett a sajátos nevelési igényű gyermeket, 
gyermekeket nevelő szülők részére megrendezett „szülők konferenciáján”. 
 
2020. január 18-án a Nógrád Megyei Mérnök Kamara meghívására részt vettem a XXIX. 
Mérnökbálon. 
 
2020. január 21-én Balassagyarmaton mondtam ünnepi beszédet a Madách ünnepségen. 
 
2020. január 22-én Patak Község Önkormányzata meghívására jelen voltam az EFOP-1.5-3-16-2017-
00079-Nógrádi térségi összefogás nevű projektzáró rendezvényén. 
A szécsényi múzeumigazgató meghívására ünnepi köszöntőt mondtam Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett „Több országban, közös hazában” ünnepségen Szécsényben.  
 
Salgótarján, 2020. január 27.  
 
         Skuczi Nándor 
 
 
   

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

A testület a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-3. sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 

  
 
Salgótarján, 2020. január 30. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

   Dr. Bagó József 
Nógrád megyei jegyző 

   
























