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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 2015. április 14-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
jóváhagyta az informatikai rendszer átfogó ellenőrzéséről készült jelentést.  
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2015. április 1-jei soron kívül ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott 
felülvizsgálati kérelem alapján szükséges intézkedések megtételéről, valamint a Nógrád 
Megye Integrált Területi Programja első körös verziójának elfogadására és annak Irányító 
Hatóság részére történő megküldéséről. 
A Területfejlesztési Bizottság 2015. április 14-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 2-29. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 

 
− A közgyűlés a 122/2014. (XII. 18.) Kgy. határozatával elfogadta 2015. évi üléstervét.  

 A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
államtitkárának 2015. február 9-i levelében lévő tervezési határidők figyelembevételével a 
közgyűlés 17/2015. (III. 03.) Kgy. határozatban döntött az Integrált Terület Programhoz (a 
továbbiakban: ITP) szükséges további intézkedések megtételéről. Tekintettel arra, hogy a 
Közgyűlés ülésére április 23-án kerül sor – a módosított ITP-t ugyanakkor április 6-ig kellett 
az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) részére megküldeni minőségbiztosítás céljából – 
ennek értelmében rögzítésre került, hogy a Területfejlesztési Bizottságnak soron kívüli ülésen 
szükséges véleményezni, megtárgyalni és jóváhagyni az ún. első körös ITP-t. 

 A 20/2015. (IV. 01.) TERB. határozattal elfogadta Nógrád Megye Integrált Területi Programja 
elsőkörös verziója és továbbította az IH felé. Az IH részéről az ITP-hez kapcsolódó 
minőségbiztosítást 2015. április 27-ig kell az önkormányzat felé megküldeni, ezt követően 
pedig a végleges – közgyűlés által elfogadott – ITP-t 2015. május 11-ig kell az érintett 
szervezet felé benyújtani. 

 A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének jelzése alapján célszerűnek tartom a 
június 11-re tervezett közmeghallgatás rendőrségi beszámolóját a szeptemberi közgyűlésre 
átütemezni, tekintettel arra, hogy a főkapitány úr korábban jelezte, hogy hivatali elfoglaltságai 
miatt a júniusi ülésen nem tud személyesen megjelenni. 
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 A végleges ITP elfogadásának céljából - az eredeti üléstervtől eltérően - indokolt 2015. május 
7-ére egy soron kívüli testületi ülés összehívása, illetve a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját a szeptember 24-ei ülésre napirendre tűzni. 
     

 Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására 
 
3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Javaslat megyei bírósági ülnökök választására 

   
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül megküldésre, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fog megtárgyalni.) 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítására (I. sz. 

módosítás) 
 
(Az előterjesztés az Elnöki jelentéssel egyidejűleg kerül megküldésre, melyet mindkét 
bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fog megtárgyalni.) 

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 
  Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 0 igen, 2 nem, 4 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 0 igen, 1 nem, 5 tartózkodás 

 
− Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

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 Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont és Nógrád 
Megye Önkormányzata által létrehozandó gazdasági társaság alapításával összefüggő 
intézkedésekre 
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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
   II. 

 
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

 
 

Március 3-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
 
Március 10-én dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk Varsányban a Szécsényi Járási 
Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulás ülésén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság új szolgálati 
gépjárműveinek ünnepélyes keretek között történő átadásán. 
 
 
Március 13-án ünnepi beszédet mondtam Hollókőn az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. 
 
 
Március 14-én részt vettem és koszorúztam Bátonyterenye Város Önkormányzatánál az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepségen. 
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Március 15-én Palotáson tartotta a Nógrád Megye Önkormányzat Közgyűlése ünnepi ülését. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr koszorúzott a Salgótarján Megyei Jogú Város által szervezett 
1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett városi ünnepségen. 
Barna János alelnök úr részt vett Keszegen, Legénden és Bercelen a Március 15-e alkalmából 
rendezett ünnepségeken. 
 
 
Március 17-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság 
által szervezett védelmi igazgatási felkészítőn. 
 
 
Március 27-én részt vettem a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége által szervezett 
szakmai egyeztetésen. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén. 
dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt Bujákon a Védelmi Bizottság ülésén. 
 
 
Április 11-én részt vettem és társvédnöki tisztséget töltöttem be a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és az RSOE Nógrád Megyei Tagszervezete kezdeményezésére megrendezett Karancs 
Gyalogtúra és családi sportnapon. 

Április 15-én Rákossy Balázs európai uniós forrásokért felelős államtitkárral, valamint Oláh Gábor 
helyettes államtitkárral szakmai egyeztetést folytatattam a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program kapcsán a helyi gazdaságfejlesztési tervekről. 
Barna János alelnök úrral részt vettünk Balassagyarmaton a dr. Kenessey Albert Kórház 
Rendelőintézet – ünnepélyes épület átadó rendezvényén „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az 
Észak-Magyarországi régióban”. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Budapesten a MÖOSZ közgyűlésén.  

 
Salgótarján, 2015. április 16. 
        
         Skuczi Nándor 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-29. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évre szóló módosított üléstervét a 

következők szerint fogadja el: 
 

     „Törvényességire leadás: április 22. (szerda) 
     Postázás: április 30. (csütörtök) 
     Bizottsági ülés időpontja: május 7. (csütörtök) 

       
 Közgyűlés időpontja: május 7. (csütörtök) 
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2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjának minőségbiztosítást követő végleges 

elfogadására” 
 
 
 „Szeptember 24. 
 
 KÖZMEGHALLGATÁS keretében 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről” 
 

b) A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért 
felelősök részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző    

 
 

Salgótarján, 2015. április 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

          






























































































































