
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

11. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 27-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla a közgyűlés alelnöke, 
Bognár Ferenc, Boldvai László Róbert, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás 
Vilmos, dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Gagyi Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, 
Percsina Norbert, Varga Béla Csaba közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású 
alelnök, dr. Barta László főjegyző 
Távolmaradását bejelentette: Borenszki Ervin képviselő  
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Az alakuló ülésen a közgyűlés 92/2014. (X. 22.) Kgy. határozatával köszönetét, egyben elismerését 
fejezte ki dr. Rozgonyi Józsefnek a hat önkormányzati ciklusban végzett kimagasló képviselői 
munkájáért. Felkéri dr. Rozgonyi József urat az erről szóló határozat, valamint az önkormányzat 
címerével díszített emléktárgy átvételére. 
 
(Ajándék átadása) 
 
dr. Rozgonyi József: 
Megköszöni az elismerést, további jó egészséget és sikeres munkát kíván a képviselőknek. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a meghívó kiküldését követően érkezett egy támogatási kérelem a Szent 
Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány részéről. Az alapítvány december 
közepén hátrányos helyzetű óvodás és kisiskolás gyermekeket ajándékoz meg, valamint egy tál meleg 
ételt oszt szét rászoruló családok részére. Mindezekre tekintettel a meghívóban szereplő „Javaslat 
alapítványnak történő forrás átadás módosítására” című előterjesztést „Javaslat alapítványnak 
történő forrás átadásra és átadás módosítására” címre javasolja módosítani és a meghívóban 
szereplő napirendeket ezen kiegészítéssel együtt elfogadni. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés 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  
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
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3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
4. Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november) 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által 

aláírt, baráti tartomány- megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra és átadás módosítására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

8. Egyebek 
 

- . - 
 
 
1. Jelentés 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  
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor Tibor: 
Az elnöki jelentés kiegészítése 2014. november 25-én került megküldésre. Kéri, hogy ezen kiegészítés 
figyelembe vételével tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-21. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 

2. A közgyűlés a következő eszköz alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról dönt: 
 

Megnevezés 
Darab 

Nettó 
egységár 

Bruttó 
egységár 

16GB Apple Ipad 2 Wifi, 3G (mc773hc/a) black 1 8.000 10.160 
 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva, az eszközök tulajdonjogának visszterhesen történő értékesítéséről 
gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

           dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
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3. A közgyűlés felhatalmazza, elnökét az Ipoly Erdő Zrt.-vel kötendő adományozási szerződés 
aláírására, egyben felkéri arra, hogy a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódóan szervezze meg az 
adomány – elsősorban gyermekek, idősek részére – történő átadását. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel a nemzetiségi önkormányzatok 
véleményére – a 2014. november 27-ei tárgysorozatáról a Vitanap-ot leveszi. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. november 27. 

 
Skuczi Nándor Tibor 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Az előterjesztés 2014. november 25-én került megküldésre, melyet az ülést megelőzően mindkét 
bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági ülésen 
elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot is 6-6 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Varga Béla Csaba: 
A Területfejlesztési Bizottság mind a rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot 7-7 igen 
szavazattal támogatta. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
„A közgyűlés az alakuló ülésen előterjesztett székhelyvita kapcsán előfordult dolgoknak túlzott 
jelentősége nincs, hiszen a parlament legmagasabb szinten eldöntötte ezt a kérdést. Azaz nincs már 
teendőnk, a hatályos jogszabályhoz, az önkormányzati törvényhez kell igazítani a saját SZMSZ-ünket, 
ez a 14. § ezt tartalmazza. Tanúságként talán annyi levonható, hogy a jövőben alapos egyeztetés nélkül 
nem kellene véleményem szerint működést ilyen mértékben érintő kérdést előterjeszteni. Ebben az 
esetben sem magával a kérdésfelvetéssel volt részemről a gond, hiszen a megye közéletét 
folyamatosan foglalkoztató kérdésről van szó, egyfajta történelmi igazságtételről, hanem a 
problémamegoldás módja, ami számomra meglepő volt. Ez a kérdés egyébként előbb-utóbb fölmerült 
volna véleményem szerint, előnyként kell értékelnünk azt, hogy ezen a kérdésen így túl vagyunk, a 
probléma megoldódott. Én remélem, hogy a további munkánkat ez az alakuló ülésen történt dolog nem 
befolyásolja. Salgótarján és Balassagyarmat változatlanul Nógrád megye két legnagyobb városa, 
melyek együttműködése, erőforrásaik összehangolása alapvető feladatunk. Meggyőződésem, hogy 
Nógrád Vármegye történelmi székhelye Balassagyarmat és a jelenlegi megyeszékhely Salgótarján 
azonos súlyú felelősséget visel mindazért, ami szűkebb hazánkban történik. Az önkormányzat 
székhelyének kérdése ezen belül pusztán technikai kérdés, ami az ismert előzmények után nem kell 
lekösse energiáinkat. Balassagyarmatnak és Salgótarjánnak, illetve hát kelet- és nyugat-nógrádnak 
véleményem szerint össze kell fogni és együtt kell működni. A józan észnek kell felülkerekedni az 
érzelmeink felett és azokat kell keresnünk, ami összeköt minket, azokat a dolgokat és nem ami 
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szétválaszt. Együtt kell működni a megye polgáraival, valamennyi civil szervezetével, 
önkormányzataival, vállalkozóival. Együtt kell építenünk Nógrád megyét és ebbe kérek mindenkit, 
hogy legyen partner. Én partneri kezet nyújtok mindenkinek ebben a megyében.” 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
17/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
111/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A közgyűlés felkéri bizottságai elnökeit, és képviselőit, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
áttekintését követően – szükség szerint – tegyék meg módosítási javaslataikat. 
Határidő: 2014. december 4. 
Felelős: a közgyűlés bizottságainak elnökei 

a közgyűlés tagjai 
 
2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület 

2014. november 27-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. december 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 
 

Skuczi Nándor Tibor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és 
rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
18/2014. (XI. 27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 

4. Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november) 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Rövid szóbeli kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben többek között kitér a TOP-ok 
elfogadásának kérdésére, miszerint az informális elfogadás december végéig várható az Európai 
Bizottság részéről, a formális pedig február végéig. A megyei közgyűlésnek április 15-ig kell az ITP-
ről végleges döntést hozni, a kormánynak május 15-ig. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 

Jelzi, az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a területi munkacsoportokban való részvételre személyek 
kijelölésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
112/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi munkacsoportokban (a továbbiakban: 

TMCS) való részvételre a következő személyeket jelöli ki: 

járás képviselő neve 

Balassagyarmati  Barna János Béla, Borenszki Ervin, Meló 
Ferenc 

Bátonyterenyei  Bognár Ferenc, Cseresznyés István 

Pásztói Czagáné Tamás Tünde Éva, dr. Bablena 
Ferenc István 

Rétsági Dudás Vilmos, Percsina Norbert 

Salgótarjáni Boldvai László Róbert, Gagyi Roland, dr. 
Bablena Ferenc István 

Szécsényi dr. Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Varga 
Béla Csaba, Havasiné Molnár Erzsébet 
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A Közgyűlés a 126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat 3. pontját 2014. november 27. napjával 
hatályon kívül helyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 

2. A Közgyűlés felkéri a TMCS-k vezetőit, hogy az általa vezetett munkacsoport személyi 
összetételét vizsgálja felül, indokolt esetben a személyi változásokat eszközölje.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy – jelen határozat megküldése útján – gondoskodjon a TMCS 
vezetőjének értesítéséről.  
Határidő: értesítésre azonnal, munkacsoportok személyi összetételének meghatározására a TMCS 

soron következő ülése  
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 

Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi 
változások átvezetésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
113/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjával 
létrehozott Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (a továbbiakban: NMTT) tagjainak 
személyét a következők szerint állapítja meg: 
 

 név tisztsége 
1. Skuczi Nándor Tibor elnök 
2. Becsó Zsolt tag 
3. Berki Judit tag 
4. Bíró Anna tag 
5. Bózvári József tag 
6. Gazsi Ferenc tag 
7. Jónás Gábor tag 
8. Klenóczky Sándor tag 
9. Szandai József tag 
10. Tamási Ildikó tag 
11. Tordai Péter tag 
12. Tóth Gábor tag 
13. Török Zoltán tag 
14. Ürmössy Ákos tag 
15. Varga Béla Csaba tag 
16. dr. Barta László tag/titkár 

 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat megküldésével értesítse a tagokat az NMTT-t 
érintő változásokról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
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2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának szükséges módosításáról. 
Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 

Szavazásra bocsátja a III. sz., a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő 
munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november) szóló 
határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
 
114/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 2014-2020 közötti 
Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó 
aktuális feladatokról (november) szóló beszámolót. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a további területfejlesztési tervezői feladatok, valamint a 

költségvetési lehetőségek függvényében tekintse át a tervezői humánerőforrást, a források 
ismeretében az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet beterjesztése során tegyen 
javaslatot a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodással kapcsolatban szeretne néhány 
kérdést feltenni. A megállapodásban feltüntetetteken túl a megyei önkormányzat tudja-e támogatni a 
szlovák nemzetiségi önkormányzatot?  
A testület szeretné az üléseit szlovák nyelven tartani. Amennyiben ez lehetséges, akkor ki lesz az a 
személy, aki lefordítja a jegyzőkönyvet, illetve egyéb, az üléshez kapcsolódó dokumentumokat? Az 
egyik lehetőség, hogy a nemzetiségi önkormányzat, a másik, hogy a megyei közgyűlés biztosítja ezt az 
illetőt. Bízik abban, hogy felvetése eredményeként 2015-től szlovák nyelven tudja tartani a 
nemzetiségi önkormányzat az üléseit. 
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dr. Barta László: 
A képviselő úr által megfogalmazott kérést senki sem vitatja, a végrehajtás teljesíthetőségében van 
némi bizonytalanság. A mindenki számára legoptimálisabb megoldásra fognak törekedni. 
A megyei önkormányzatok közül Nógrád megye önkormányzata rendelkezik – immár harmadik éve – 
a legkisebb költségvetéssel, ugyanakkor hasonló nagyságrendű feladatot lát el, mint bármelyik 
„nagyobb” megye.  
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Erősíteni tudja a főjegyző úr által elmondottakat; ha egy mód van rá akkor nyitottak és 
kompromisszum készek lesznek atekintetben, hogy szlovák nyelven folyjanak a testületi ülések.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 

Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
115/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról 
és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az általános 
gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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116/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes 
használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú 
mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az 
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

6. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje 
által aláírt, baráti tartomány- megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád 
megyéje által aláírt, baráti tartomány- megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodása 
jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és 
a következő határozatot hozta: 
 
117/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a melléklet szerint jóváhagyja a Kínai Népköztársaság 
Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje közötti baráti tartomány-megyei kapcsolatok 
megállapodása című dokumentumot. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy lehetőségei keretein belül segítse elő a megállapodásban foglaltak 
teljesítését, melyek eredményéről a közgyűlésnek szükség szerint számoljon be. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 
7. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra és átadás módosítására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
A módosított előterjesztés 2014. november 25-én került megküldésre, melyet az ülés előtt a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Meló Ferenc urat tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6-6 igen szavazattal támogatta mindkét határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
118/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány 35.000 Ft-os 
támogatásáról dönt, melyet karácsonyi ajándékozásra és meleg étel osztásra fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Csend Hangjai Alapítvány támogatásáról szóló 82/2014. (IX. 10.) 
Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
119/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 82/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. fordulatát a 
következők szerint módosítja: 
„a Csend Hangjai Alapítvány (Salgótarján) részére: Fogyatékkal Élők Világnapja megrendezésének 
25.000 Ft-os támogatásáról dönt.” 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor Tibor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. november 27. 
 

Skuczi Nándor Tibor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 
8. Egyebek 
 
 

Skuczi Nándor Tibor: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Szeretné meghívni a képviselőket november 29-én, 17:00 órakor a József Attila Művelődési 
Központban tartandó XI. Regionális Szlovák Napra. 
 
 
 
Skuczi Nándor Tibor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, sok sikert kíván az új közgyűlésnek. A 
testület ülését bezárja. 
 

 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Skuczi Nándor Tibor                                     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


