
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 

9. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 24-én, Salgótarjánban, 
a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
Boldvai László, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Dr. 
Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Gagyi Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina 
Norbert, Varga Béla a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. 
Szabó József megyei jegyző, dr. Langár Ágnes aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket.  
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 

érdekében végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: Dr. Nagy László, r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány 

 
2. 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, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. számú 
módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 

tájékoztató elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
5.  Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságába 

történő tag delegálására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel Partnerségi Megállapodás megkötésére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári éven túli hitelfelvételével 
összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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8.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kötött, 1 millió forint értéket 
meghaladó szerződések jóváhagyására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
9. Javaslat a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdoni hányad 

értékesítésére  
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

10. Egyebek 
- . - 

 
 
1. Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 

érdekében végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: Dr. Nagy László, r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti az ülésen megjelent Dr. Nagy László rendőrfőkapitány urat, valamint Dr. Gömbös Sándor 
tábornok urat, az Országos Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjét.  
Megkérdezi rendőrfőkapitány urat kíván-e a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Nagy László: 
Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Boldvai László: 
A déli határ megerősítése céljából a megye rendőri állományának hány %-át vezényelték el? Mit jelent 
ez a megye „normális” üzemeltetésében? Az a híresztelés jutott el hozzá, hogy Salgótarján város 
területén felerősödött a drogterjesztés. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy hol tart a megyei rendőr-
főkapitányság; milyen elképzeléseik vannak és ez a híresztelés igaz-e? 
 
Cseresznyés István: 
A migrációs krízis helyzet kapcsán főkapitány úr és elnök úr tud-e bármilyen tervről, ami érinti 
Nógrád megyét? Érkezett-e a megyei vezetéshez, rendőrséghez bármilyen célzott megkeresés 
befogadó állomások megyébe telepítésével kapcsolatban? A megyei FIDESZ frakció tagjai 
érzékelnek-e bármilyen olyan problémát, ami „visszás” a Nógrád megyét érintő migrációs események 
kapcsán?  
Véleményként megfogalmazva elmondja, hogy a beszámolóból látható, hogy a fajsúlyos 
bűncselekmények száma sajnos növekedett. Szeretné, ha főkapitány úr kifejteni, hogy milyen 
eszközök állnak még rendelkezésükre, hogy ezek a bűncselekmények valójában csökkenjenek. 
A lopások számánál a statisztikát milyen arányban „torzítja” a 2014-ben bekövetkezett törvényi 
változás (szabálysértési értékhatár növekedése)? 
 
Dr. Nagy László: 
A migráció tekintetében elmondja, hogy pillanatnyilag nem okoz deficitet az, hogy a központi 
migrációs tevékenységben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság is részt vesz. Ugyanúgy folytatják 
tovább a programjaikat, tevékenységeiket, amelyeket eddig is végeztek. Arra a kérdésre, hogy 
országosan milyen módon történik a migráció kezelése – ha képviselő úr kéri – írásban fognak 
válaszolni. 
Röviden ismerteti a kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi tételeit. Úgy gondolja, hogy a mai 
világban nagyon könnyű kapcsolatot teremteni akár az ország másik pontjával is, ezért azt kell, hogy 
mondja, hogy ez a „téma” túllép a megye keretein; épp ezért országosan összehangolva kezelik a 
problémát. Különféle programokat indítottak középiskolások részére is (pl.: DADA). A rendőrség ré-
széről minden olyanfajta megelőző tevékenységet megpróbálnak megvalósítani, ami a lehetőségükhöz 
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mérten adott. Véleménye szerint közösen, a lakossággal összefogva lehet ebből maradandót alkotni. A 
salgótarjáni „drogproblémákkal” kapcsolatban statisztikai adatokat ismertet.  
Cseresznyés képviselő úr kérdéseire válaszolva elmondja, hogy nem tud olyan tervről, ami a migráció-
val kapcsolatosan érinti Nógrád megyét. A bűncselekményeket érintően elmondja, hogy a rendőrségi 
statisztikába az előző évekből is bekerülhettek olyan jellegű bűnesetek, amelyek megemelték az 
adatokat.  
A lopásokkal kapcsolatban az 50.000 Ft-os szabálysértési értékhatár 2014-ben semmiképpen sem 
befolyásolta ennek a bűncselekménynek a statisztikai számadatait, tekintettel arra, hogy 2013-ban 
történt meg az értékhatár felemelése. 
 
Varga Béla: 
Véleményként elmondja, hogy a kiküldött anyagot áttanulmányozva megállapítható, hogy egy nagyon 
precíz és alapos jelentést kaphattak kézhez. A szécsényi térséget illetően örömmel állapítja meg, hogy 
a feltüntetett városok közül Szécsény egy „picit” jobban teljesít. Külön köszönet illeti a 
kapitányságvezető urat és az ott dolgozó állományt. 
A FIDESZ-KDNP nevében szeretné megköszönni azoknak a megyei és országos rendőröknek a 
munkáját, akik a migrációval kapcsolatos munkában részt vesznek/vettek.  
 
Dr. Nagy László: 
A szécsényi rendőrkapitányság vezetőjének tolmácsolni fogja a köszönetét. 
 
Skuczi Nándor: 
Cseresznyés képviselő úrnak válaszolva elmondja, hogy a migrációval kapcsolatban nem tud olyan 
különleges intézkedésről, ami Nógrád megyét érintené.  
Összességében pozitívan ítéli meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság munkáját. Véleménye 
szerint ebből a beszámolóból az a konzekvencia vonható le, hogy jól dolgoznak a megyei rendőrök. 
Kiemeli azt a fontos momentumot, hogy a rendőrség jól együttműködik az önkormányzatokkal, 
valamint a polgárőrséggel.  
Csatlakozva Varga Béla képviselő úr kéréséhez, kéri, hogy tolmácsolja a köszönetüket a határon 
ember feletti munkát végző rendőröknek.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  

 
72/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a közbiztonság helyzetéről, a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységét.  
    
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
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2. 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, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Az előterjesztésben is jelezte, hogy – a Területfejlesztési Bizottság elnöke –  Varga Béla képviselő úr 
Pálmány András újabb méltányossági kérelme elbírálásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatos 
véleményével kisebbségben maradt a bizottság ülésén. 
Figyelembe véve a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 60. § (13) bekezdését Varga Béla képviselő úr kijelölte a 
bizottsági előadó személyét Gácsi Péter képviselő úr személyében. 
Felkéri Gácsi Péter képviselő urat tájékoztassa a közgyűlést a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Gácsi Péter: 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Területfejlesztési Bizottság a Varga Béla képviselő úr által beadott 
módosító indítványt 1 igen, 5 nem szavazattal elutasította. Az eredeti határozati javaslatot a bizottság 5 
igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Skuczi Nándor: 
Az SzMSz 60. § (14) bekezdése értelmében a bizottságon belül kisebbségben maradók álláspontját az 
érintettek kérésére a közgyűlésen ismertetni kell. Varga Béla képviselő úr a bizottsági ülésen jelezte, 
hogy élni kíván ezzel a jogával. Felkéri a képviselő urat, hogy álláspontját ismertesse a közgyűléssel. 
 
Varga Béla: 
Röviden ismerteti az előzményeket.  
 
Barna János: 
Véleménye szerint óvakodni kellene attól, hogy ilyen méltányossági ügyek a bizottság elé kerüljenek, 
mert ilyen kérdésekben méltányosság nincsen, a törvény azt nem engedi. 
 
Havasiné Molnár Erzsébet: 
Úgy érzi, hogy emberileg sem mehetnek el az ügy mellett, hiszen az előterjesztésben szereplő 
állampolgárt becsapták. Nem hiszi el, hogy nincs módja a közgyűlésnek arra, hogy segítsen a 
szerencsétlenül járt emberen. 
 
Dr. Szabó József: 
Az emberi dolgokat lehet akceptálni, de a jog bizonyos kereteket és gátakat szab minden egyes ügy 
elbírálásában. A bizottság ülésének napirendjén gyakran előfordulnak többször visszatérő pályázatok. 
A jogszabály se a bizottságnak, se a közgyűlésnek nem ad lehetőséget méltányosságra. 
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-26. sz. mellékletek 

szerint elfogadja. 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. szeptember 8-ai taggyűlésén 
hozott döntéseket.  
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 A testület utasítja elnökét, hogy az elkövetkező időszakban is az önkormányzat teherviselő 
képességét maximálisan figyelembe vevő döntéseket támogassa, azokról folyamatosan adjon 
tájékoztatást. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 35/2015. (V. 7.) 
Kgy. határozat, valamint az 54/2015. (VI. 11.) Kgy. határozat végrehajtása érdekében tett 
intézkedéseket. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a KEHOP-1.2.0 „Éghajlat-
változási Platform létrehozása Nógrád megyében” felhívásra 30.000.000 Ft támogatás folyósítása 
érdekében pályázatot nyújt be. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a KEHOP-1.2.0 „Éghajlat-változási Platform 
létrehozása Nógrád megyében” projekt megvalósítása érdekében szükséges jognyilatkozatokat – 
különösen pályázat beadása, a megvalósítással összefüggő szerződések megkötése – megtegye.  
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a pályázattal kapcsolatos ismeretekről a közgyűlés soron 
következő ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

5. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a TÁMOP-7.2.1-11/K 
azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció 
keretében „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, 
összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív 
programok lehatárolása vonatkozásában Nógrád megyében” című felhívásra 250.000.000 Ft 
támogatás folyósítása érdekében pályázatot nyújt be. 

 A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP 
lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció keretében „A 2014-2020 
programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása 
vonatkozásában Nógrád megyében” című 250.000.000 Ft keretösszegű tervezési felhívás 
szerinti jognyilatkozatokat – különösen pályázat beadása, a megvalósítással összefüggő 
szerződések megkötése – megtegye.   

 A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a pályázattal kapcsolatos ismeretekről a közgyűlés soron 
következő ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
b) A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú pályázat 

megvalósítása érdekében eddig megtett intézkedéseket. 
 
 

6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szent István 
Egyetem Alapító Okiratában Nógrád megyei telephelyként a 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. 
szám alatti ingatlan  kerüljön feltüntetésre. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a megyei önkormányzat képviseletében eljárva, a 
Humán Hermeneutika Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (2660 
Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 22; képviseli: dr. Csordás Pálné) 2015. augusztus 25-én szállítási 
szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy Berecz Antal festőművész (Németország, 33611 
Bielefeld, Meyer-Zu-Essen-Weg 20.) által Nógrád Megye Önkormányzatának ajándékozott 
festményeket, grafikákat Bielefeldből Salgótarjánba szállítsa legfeljebb 50.000-Ft díj ellenében. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 

Skuczi Nándor dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. 

számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Meló Ferenc, valamint Varga Béla urakat, tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági üléseken 
elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezetet. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta.  

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról 
(III. számú módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
7/2015. (IX. 24.) önkormányzati 

rendelete 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról  
(III. sz. módosítás)  

 
 (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 

- . - 
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4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadására 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
74/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2015. 
első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 
4. számú mellékletei, valamint az 1. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési  

célú 
Fejlesztési  

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 147.940 5.028 152.968 
Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 125.728 2.912 128.640 
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: 22.212 2.116 24.328 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 83.629 3.655 87.284 
Kiadások és bevételek egyenlege: 61.417 1.539 62.956 

 
2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő: 

E Ft-ban 
Megnevezés Éves előirányzat I. féléves teljesítés 

2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 
4. kiemelt előirányzat 

2.590 930 

2.számú melléklet X. fejezet (átvett 
pénzeszközzel fedezett) 

11.685  5.818 

 
3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, 

az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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5.  Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő bizottságába 

történő tag delegálására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő 
bizottságába történő tag delegálására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
75/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
döntés-előkészítő bizottságába a közgyűlés elnökét tagként delegálja. 
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az irányító hatóság felkérése esetén a döntés-előkészítő bizottságba 
a közgyűlés elnöke tagként a maga személyét jelölje. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a döntés-előkészítő bizottság területi szereplőt képviselő 
tagja helyettesítőjét kijelölje. 
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . - 

 
6. Javaslat az OTP Bank Nyrt.-vel Partnerségi Megállapodás megkötésére 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az OTP Bank Nyrt.-vel Partnerségi Megállapodás megkötésére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 

 
76/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az OTP Bank Nyrt.-vel (1051 Budapest, Nádor 
u. 16.) létrehozandó – e határozati javaslat mellékletét képező – Partnerségi Megállapodás 
megkötésével. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 

7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári éven túli hitelfelvételével 
összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári éven túli 
hitelfelvételével összefüggő döntések meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
77/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. TÁMOP-6.1.5-14-2015-0002. számú pályázat, valamint a projekthez kapcsolódó 
visszaigényelhető ÁFA előfinanszírozásához az OTP Bank Nyrt-től történő 60.000.000 Ft hitel 
felvételéhez, legfeljebb 2016. március 31-éig tartó futamidővel. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt a hitel engedélyeztetése érdekében szükséges 
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, aláírására, benyújtására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

    dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . - 

 
8.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kötött, 1 millió forint értéket 

meghaladó szerződések jóváhagyására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Skuczi Nándor: 
Dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén jelezte, hogy szeretné 
megismerni az előterjesztésben szereplő két szerződő partnert. Ekkor az üzleti titokra vonatkozó 
tájékoztatás után a képviselő úr kérésének megfelelően felkértem az ügyvezető igazgató asszonyt, hogy 
keresse meg a két szerződő felet annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a cég adatainak közgyűlés 
tagjaival történő megismertetéséhez. Felkérem Dr. Szabó József jegyző urat, hogy tájékoztassa a 
közgyűlés tagjait az egyeztetések eredményéről. 
 
Dr. Szabó József: 
Az egyik szerződő fél a rétsági székhelyű Urbán és Urbán Kft; a másik fél tekintetében pedig azt a 
tájékoztatást kapta az ügyvezető igazgató asszonytól, hogy ott még nem történt meg a szerződéskötés, 
ezért arról a későbbiekben tudnak tájékoztatást adni.  
 
Skuczi Nándor: 
Felkéri az előterjesztő nevében időközben megjelent Pál Helgát, hogy reagáljon a jegyző úr által 
ismertetettekre. 
 
Pál Helga: 
Megerősíti a jegyző úr által elmondottakat. 
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Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. törzstőkéjének legalább 25 %-
át meghaladó szerződések jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
 
 

78/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja a törzstőke legalább 
25%-át meghaladó szerződéseket. 

 
I. Visegrádi Alap 21420089 azonosító számú támogatási szerződése a „Határon átnyúló 

együttműködés a határ menti munkaerő mobilitás erősítésére” c. projekt keretében, 
melyben a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-re eső támogatási összeg 4.500 
euró 

 
II.  Pályázatírásra vonatkozó vállalkozási szerződések: 

 
Pályázat célja Pályázati konstrukció Megcélzott 

támogatás 
Várható maximális 

árbevétel (sikerdíjas) 
Technológiai fejlesztés  GINOP-1.2.1-15 498.244.400 Ft 5.250.000 Ft + ÁFA 
Munkahelyteremtő 
kapacitásbővítés 

Nagyvállalatok 
újraiparosítási célt 
szolgáló beruházásainak 
támogatása 

100.000.000 Ft 2.200.000 Ft + ÁFA 

 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . - 

 
 

9. Javaslat a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdoni hányad 
értékesítésére  

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Boldvai László: 
Szeretne bővebb tájékoztatást kérni az ügyről. 
 
Bácskai Katalin: 
Az előterjesztéshez 1. számú mellékletként csatolásra került a vezérigazgató úr levele, amelyben jelezte 
a vételi szándékot. A vagyonrendelet és a vonatkozó jogszabály figyelembe vételével egy vagyoni 
értékelésben jártas személytől kértünk ellenőrzési jelentést. Tekintettel arra, hogy a fő tulajdonos 
üzletpolitikai szándékait megváltoztak, jelentősen megváltozott a cég piaci pozíciója, ezért javasolt a 
névértéken történő eladása a részvénytársaságban lévő részesedésüknek. 
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Boldvai László: 
Elsőként a főiskola bezárásával kapcsolatos tényekre emlékezteti a képviselőket. A RÉGIÓ FINANSZ 
felszámolása és ezen belül az üzletrész értékesítése azzal van összefüggésben, hogy megszüntetik a 
régió kockázati tőketámogató társaságát, amely 20 évvel ezelőtt alakult meg Nógrád megyében. A 
RÉGIÓ FINASZ-ban azért adnak ma el üzletrészt, mert a Magyar Fejlesztési Bank a Közép-
Magyarországi Fejlesztési Bankot megszűnteti. Egy olyan eszköz szűnik meg ezáltal, amelyre volt piaci 
kereslet. Tiltakozását fejezi ki az eladás miatt. 

Varga Béla: 
Jelenleg a közgyűlés a döntést nem tudja befolyásolni, tekintve a főtulajdonos országos irányelvű 
üzletpolitikáját. Ami a megyét illeti, egy pozitív hírről szeretne beszámolni. Amit eddig a KRF végzett a 
mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozásánál abban fennakadás nem lesz, mert a Nógrád 
Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kiválóan el tudja látni.  

Barna János: 
Úgy gondolja, hogy ez az első lépés és a következő az lesz, hogy valamilyen formában ezt a feladatot 
egy klasszikus banki szervezet fogja ellátni.  

Skuczi Nándor: 
Az országgyűlési képviselőkkel és az alelnök úrral írtak egy levelet az ügyben, hogy ez egy valóban jól 
működő szervezet volt. Egyetért Boldvai képviselő úrral abban, hogy ez itt Nógrád megyében szolgálta 
a kkv-nak, az önkormányzatoknak az előfinanszírozását.  
Az, hogy a fejlesztési bank milyen politikát követ, milyen megfontolások alapján dönt, nem tudja. Ez 
rájuk nézve nem volt szerencsés döntés.  
A főiskolára tett megjegyzésére csak annyit reagál, hogy képviselő úr is pontosan tudja, hogy az 2008-
ban kezdődött és már 2004-2005 környékén eldöntötte a gazdasági főiskola, hogy meghozza ezt a 
döntést. 

Boldvai László: 
A főiskola bezárása és ez az eladás is azt mutatja, hogy a jelenlegi megyei érdekérvényesítés gyenge. 

Skuczi Nándor: 
A fejlesztési bank országosan döntött így. Lehetett lobbizni. Az országban hasonlóan működő 
valamennyi társaságot megszűntették. A bankok, pénzintézetek reméli, hogy pótolni tudják azt a hiátust, 
ami az eladás, összeolvadás következtében keletkezni fog. 

(Varga Béla képviselő úr elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 

Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdoni hányad 
értékesítésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal, 5 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
79/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságban (3100 Salgótarján, Alkotmány út 18., cégjegyzékszám: 12-10-001594) 
lévő 1.000.000 Ft összegű üzletrészét névértéken értékesíti a vételi ajánlatot tevő KRF Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3100 Salgótarján, 
Alkotmány út 18., cégjegyzékszám: 12-10-001583) részére.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az értékesítéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, a 
vonatkozó szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. szeptember 24. 

 
Skuczi Nándor 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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- . - 

 
10. Egyebek 
 

Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy az október 23-ai Nemzeti Ünnepünk alkalmából rendezett 
ünnepi közgyűlésre valószínűleg Mátramindszent településen kerül sor október 22-én, melyre ezúton 
nagy tisztelettel meghívja a közgyűlés tagjait. A meghívó és a részletes program későbbi időpontban 
kerül megküldésre. 
Megköszöni a hivatal munkatársainak, valamint az érintett képviselőknek a Megyenap előkészítésében 
és lebonyolításában végzett közreműködését, munkáját.  
 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Skuczi Nándor                                     dr. Szabó József 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei jegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


