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Tisztelt Közgyűlés! 
 
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 2014. december 9-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi ellenőrzési tervét. 
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2014. december 9-ei ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 2-7. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának 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 a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 
 Az előterjesztés a 2014. december 3-ai postázáshoz képest pontosításra került, melyet a jelen 

meghívóhoz tartozó anyag egységes szerkezetbe foglaltan már tartalmaz. 
 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. 

számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
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A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (2014. december) 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, 
valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására, a 2015. 
évi munka-és pénzügyi tervére, illetve egyéb intézkedések meghozatalára 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás 
megkötésére 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg. Az 
előterjesztés a bizottság javaslataival, véleményével, egységes szerkezetbe foglaltan, az elnöki 
jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre.  
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   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

November 19-én részt vettem Egerben az Észak-Magyarországi Régiós elnöki találkozón. 
 
November 27-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úr részt vett a Magyar Vöröskereszt által szervezett Véradók Világnapján. 
 
November 28-án  Rimócon a „250x100 Biztonság” Nógrád Megyei Bűnmegelőzési Mintaprogram 
nyitó konferenciáján vettem részt. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Balassagyarmaton a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság új laktanya átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szécsényben a TOP 50 című kiadvány ünnepélyes 
bemutatóján és a 2014. évi kamarai díjak átadásán.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök  úrral jelen voltunk és köszöntőt mondtam  a XXIII. 1956. október 
23. emlékfutás pontverseny értékelésén és díjátadó ünnepségén. 
 
November 29-én részt vettem a József Attila Művelődési és Konferencia Központban megrendezett 
XI. Regionális Szlovák Nemzetiségi Napon. 
 
December 3-án a kis-és középvállalkozók virtuális kávéháza által megszervezett Megyék Versenye 
2014. Döntőjén vettem részt Budapesten. 
 
December 4-én dr. Barta László főjegyző úrral a Belügyminisztériumban megtartott ÁROP-1.1.20-
2012-2012-0001 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” című I. Megyei 
Tervezői Workshopon vettünk részt. 
Ugyanezen a napon Szekszárdon a MÖOSZ Közgyűlésének soron következő ülésén vettem részt. 
 
December 5-én dr. Barta László főjegyző úr részt vett a jogászegylet vezetőségi ülésén. 
 
December 8-án részt vettünk és koszorúztunk dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral és dr. Barta 
László főjegyző úrral az 1956. december 8-i Salgótarján Sortűz áldozatai emlékére rendezett Városi 
Gyásznapon. 
 
December 9-én a Mária Út Egyesület szervezésében a Zarándokturizmus Fejlesztés Konferencián 
vettem részt Esztergomban. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Miskolcon a NORDA által szervezett „Zöld energiával 
a Zöld Magyarországért” konferencián. 
 
December 11-én dr. Barta László főjegyző úrral jelen voltunk az Észak-Magyarországi Regionális 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén. 
Barna János alelnök úr részt vett a Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladat-
ellátási Társulás ülésén. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

 A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-7. sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 

   
Salgótarján, 2014. december 11. 
 
 
 
         Skuczi Nándor  


















