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ELNÖKI 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 27-ei ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, 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 2014. november 18-ai ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött Nógrád megye címerének használatára vonatkozó kérelem elbírálásáról; jóváhagyta a 
nemzetiségi önkormányzatok működésének szabályozottsága, a szabályzatban előírtak 
gyakorlati alkalmazása, a hivatal által bonyolított céljelleggel nyújtott támogatások 
szabályszerűsége ellenőrzéséről készült jelentést; valamint nyilvántartásba vette a 
vagyonnyilatkozatokat. 
(A határozatot a határozati javaslat 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2014. november 18-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött 
a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a NORDA 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére Mátraterenye Község Önkormányzatával „Mátraterenye község 
járdák felújítása” 120001709L számon megkötött támogatási szerződés módosításáról.  
(A határozatokat a határozati javaslat 3-21. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A volt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban betöltött tisztség alapján 
Salgótarján Megyei Jogú Város korábbi polgármesteréhez is „kihelyezésre került” az alábbi 
eszköz: 
 

 
 

 
 
 
A polgármesteri tisztség megszűnésével szükséges rendezni az eszköz tulajdonjogát. 
Tekintettel arra, hogy a számítástechnikai eszköz az önkormányzat alapfeladat ellátásához 
nem szükséges, indítványozom, hogy az igazságügyi szakértő által felértékelt áron kerüljön 
értékesítésre. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
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− Több éves hagyomány, hogy a decemberi ünnepkörhöz kapcsolódva különböző gyermek- és 
szociális intézmények részére almát ajándékozunk, melyben a mindenkori partner az 
Ipolyerdő Zrt. Az adományozás előkészületei folyamatban vannak. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására 

 
− Tájékoztatom a testületet, hogy november 18-án a gödöllői Szent István Egyetem 

képviseletében, Figler Kálmán kancellár úrral, Kusztos Károly és Harsányi Zsolt urakkal – a 
főjegyző úrral közösen – előzetes egyeztetést folytattunk egy, reményeink szerint hamarosan 
megkötendő megállapodásról. Az egyetem a megyénkben egy mezőgazdasági, vidékfejlesztési 
intézmény létrehozását tervezi, mely többek között az agrárium területén innovációval, 
kutatásfejlesztéssel, vidékfejlesztési programok előkészítésével és megvalósításával, valamint 
gyakorlati képzésekkel foglalkozna. 
Az egyetem ezek megvalósításához kéri a megyei önkormányzatunk partnerségét. Szándékom 
szerint a megállapodás tervezetet a testület decemberi ülésére beterjesztem. 

 
3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
Az előterjesztést a bizottságok levették napirendjükről. 

 
− Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (november) 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A III. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
A Nógrád Megyei Roma-, valamint Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-
án, illetve november 17-én szintén megtárgyalta a Nógrád Megye Önkormányzatával kötendő 
megállapodásokat.  
A roma nemzetiségi önkormányzat módosító javaslat nélkül elfogadta azokat.  
A szlovák nemzetiségi önkormányzat is elfogadásra ajánlja, azonban kéri azon lehetőség 
megvizsgálását, hogy üléseiket szlovák nyelven folytathassák, továbbá, hogy a közgyűlésük 
meghívói, előterjesztései és jegyzőkönyvei szlovák nyelven is készüljenek el. A szükséges 
jogszabályi, hivatali és egyéb egyeztetések folyamatban vannak. 
 
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 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje 

által aláírt, baráti tartomány-megyei kapcsolatok tárgyában született megállapodás 
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 alapítványnak történő forrás átadás módosítására  
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 
 
 

Október 3-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat Salgótarján – 
Eresztvényben az ÉMOP -2.1.1/A-12-k2-2012-0001 projekt keretében megvalósított Geopark Oktató 
Kutató és Irányító Központ ünnepélyes átadásán. 
 
Október 7-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr részt vettek 
Szécsényben a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen. 
 
Október 9-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Október 30-án Barna János Béla, dr. Bablena Ferenc István alelnök urak és dr. Barta László főjegyző 
úr részt vettek Balassagyarmat Város Önkormányzatának közgyűlésén. 
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Október 31-én dr. Barta László főjegyző úrral Miskolcon a NORDA által szervezett taggyűlésen 
vettünk részt. 
 
November 4-én Miskolcon részt vettem az Észak-magyarországi Regionális Monitoring Albizottság 
ülésén, ezután Galyatetőn a VOSZ Vállalkozók Országos Szövetsége konferenciáján mondtam 
köszöntőt. 
 
November 6-án Salgótarjánban dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Nógrád Megyei 
Védelmi Bizottság ülésén. 
 
November 13-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Salgótarján – Eresztvényben a 
Geopark Oktató, Kutató és Irányító Központjában megrendezett Novohrad – Nógrád Geopark 
partnerhálózat programja című workshopon. 
dr. Barta László főjegyző úr részt vett a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által 
szervezett „Türelem – Tolerancia – Támogatás” konferencia és prezentációs esélyóra rendezvényen. 
 
November 14-én dr Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Szécsényi Művelődési Központban 
megendezett Nógrád Megyei Őszi Tárlat megnyitóján, ahol a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése különdíját adta át. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
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 
 
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 
 
    

Salgótarján, 2014. november 18. 
 
 
 
         Skuczi Nándor Tibor 
























































