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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 Területfejlesztési Bizottság 2015. szeptember 15-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 NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére I. Hollókő Község Önkormányzatával „Hollókői Rendezvények 
Infrastrukturális Fejlesztése” 120005009L, II. Herencsény Község Önkormányzatával „A 
Herencsény Kossuth út 154. sz. házzal szembeni buszforduló felújítása” 120001109K, III. 
Mátraszőlős Község Önkormányzatával „Mátraszőlősi ravatalozó” 120001009D, IV. 
Bátonyterenye Város Önkormányzatával „Bátonyterenye-Dorogháza összekötő út I. ütem” 
TRFC/EM/t/1200028/2005 számon megkötött támogatási szerződések módosításáról; a 
Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által az 1173/2013. (XII. 
19.) TERB határozat kapcsán benyújtott méltányossági kérelme elbírálásáról; valamint 
Pálmány András újabb méltányossági kérelme elbírálásáról. Ez utóbbi esetben a bizottság 
elnöke az előterjesztéssel kapcsolatos véleményével kisebbségben maradt a bizottsági ülésen. 
Így a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 60. § (13) bekezdése értelmében bizottsági előadónak 
Gácsi Péter képviselő úr került kijelölésre. Az SzMSz 60. § (14) bekezdésének megfelelően a 
kisebbségi vélemény a közgyűlés ülésén kerül ismertetésre. 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-26. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− 2015. szeptember 8-án tartotta a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) soron következő 
taggyűlését, melyen napirendként szerepelt a 2015. évi üzleti terv I. féléves teljesítéséről, a 
szakmai tevékenység I. féléves bemutatásáról szóló tájékoztató, valamint döntés a 2016. 
január 1-jét követő működésről. 
Az I. féléves gazdálkodás kiegyensúlyozott pénzügyi helyzetet mutat, melynek fedezete 
alapvetően az ún. SLA szerződés alapján származó bevételből biztosított. A NORDA 
meghatározó tevékenysége az Észak-Magyarországi Operatív Program Közreműködő 
Szervezeti Tevékenységének ellátása. Az Irányító Hatósággal megkötött, az előzőekben 
említett tevékenység finanszírozásáról szóló SLA szerződés a felmerült összes költség 
tekintetében felülről korlátozott, a pénzügyi és szakmai hatékonyságot figyelembevevő 
teljesítményalapú rendszer. Ez a szerződés az év végén lejár, így alapvető tulajdonosi érdek a 
gazdasági társaság jövőjével kapcsolatos stratégiai jellegű döntés időben történő meghozatala, 
melyet leegyszerűsítve két tényező befolyásol: az egyik a 2014-2020-as programozási 
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időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokkal összefüggő jövőbeli 
feladatvállalási lehetőségek, valamint a finanszírozási körülmények. 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján ismert 
az önkormányzatunk következő évi állami támogatása, melyből nem látok lehetőséget arra, 
hogy ilyen költségigényű önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, mint a NORDA 
támogassunk. Az SLA szerződésből 2015. december 31-éig kifizetett tételeket lehet fedezni. 
Az ügyvezető úr folyamatosan folytat tárgyalásokat a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Tervezéskoordinációért felelős államtitkárságával, a taggyűlést követően is sor került egy 
egyeztetésre, melynek egyik témája volt a 2016. január 1-jét követő finanszírozás.  
A taggyűlésen az önkormányzatok teherviselő képességét figyelembe véve a tulajdonos három 
megyei önkormányzat képviselője csoportos létszámleépítésről döntött, melynek 
költségkihatása még ez év december 31-éig teljesül, így az SLA szerződésből finanszírozható. 
Ugyanakkor az is megfogalmazódott – tekintettel a jövőbeli források bizonytalanságára –, 
hogy a gazdasági társaság gazdálkodásáról minél részletesebb és szinte havi gyakorisággal 
szükséges információt kérni, különösen a követelésekről, kötelezettségekről, időbeli 
elhatárolásokról. 

 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 

− A 35/2015. (V. 7.) Kgy. határozat alapján a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából 
pénzbeli és nem pénzbeli adománygyűjtést szerveztünk, illetve az 54/2015. (VI. 11.) Kgy. 
határozatban döntöttünk arról, hogy a pénzadományok megállapodás alapján a Kárpátaljai 
Ferences Misszió Alapítványnak, a nem pénzbeli adományok Nagyszőlősi Ferences Rendház 
közvetítésével kerüljön átadásra. Mellékletként (1-3. sz. melléklet) csatolom az Alapítvánnyal 
és a Rendházzal kötött megállapodásokat. A szervezetek köszönő levelét a 4. sz. melléklet 
tartalmazza. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 

 
 

− A bizottsági üléseken tájékoztatást kaptak a képviselők a Magyar Közlöny 126. számában 
megjelent két, az önkormányzatunkat érintő kormányhatározatról. 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1646/2015. 
(IX. 10.) Korm. határozat 2. melléklet 17. pontja szerint a KEHOP-1.2.0 felhívás alapján 
30.000.000 Ft támogatás igénylésére van lehetőségünk az „Éghajlat-változási Platform 
létrehozása Nógrád megyében” projekt keretében a megyei szintű klímastratégiai 
dokumentumok kidolgozására, széleskörű szemléletformálási program megvalósítására. A 
pályázattal kapcsolatos részletesebb információkkal jelenleg nem rendelkezünk, ugyanakkor 
indokolt a közgyűlés döntése a lehetőség kihasználása érdekében.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 

 
− A TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb 

feladatok” című) konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, 
kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról 
szóló 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozatban a Kormány hozzájárult a „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 
megjelentetéséhez. A határozat melléklete szerint a támogatási szerződés megkötésének 
határideje 2015. szeptember 28.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma TÁMOP, TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó 
Főosztálya 2015. szeptember 15-én eljuttatta a felhívást részemre. Ez alapján a projekt célja: A 
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2014-2020-as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP 
illetve az érintett Operatív Programok lehatárolásának vonatkozásában, a kisebb, 
elmaradottabb településekre fókuszálva. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a programmal 
kapcsolatos megbeszélésre szeptember 18-án került sor. Indokolt a közgyűlés döntése a 
lehetőség kihasználása érdekében. 
Az előzetes információk alapján célszerűnek mutatkozott, hogy a pályázat megvalósítása 
érdekében szükséges beszerzési eljárások lebonyolítását hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
végezze, így került kiválasztásra – három ajánlat megkérését követően –a Kozma Ügyvédi 
Iroda. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 
 
 
− Mint, ahogy az a Tisztelt Közgyűlés előtt is ismert, Nógrád Megye Önkormányzata és a Szent 

István Egyetem között 2015. február 11-én Stratégiai Együttműködési Megállapodás aláírására 
került sor.  

 A partnerségi alapon nyugvó együttműködés alapvető célja többek között a tudományos 
szféra, a közösségek és a vállalkozások közötti kapcsolat erősítése, a Nógrád megyei gazdaság 
megújulása, munkahelyteremtést eredményező folyamatok támogatása, az Egyetem szak- és 
felnőttképzési valamint szaktanácsadási kapacitásának hatékonyabb kihasználása a térség 
versenyképességének növelése céljából. 

 A Stratégiai Együttműködési Megállapodás indokolttá tette, hogy a Szent István Egyetem 
Alapító Okiratában a salgótarjáni telephely, mint információs pont is feltüntetésre kerüljön. Az 
Egyetemmel folytatott egyeztetés során, Nógrád megyei telephelyként a 3100 Salgótarján, 
Rákóczi u. 36. sz. épület (Megyeháza) 129-es számú irodájára tettem javaslatot. 
A Szenátus a telephelyre vonatkozó javaslatot – gyorsított eljárásban történő véleményezést 
követően – támogatta. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 6. pontjának elfogadására. 
 

− Dr. Csordás Pál balassagyarmati lakos 2015. augusztus 17-én arról tájékoztatott, hogy a 
németországi Bielefeldben élő – magyar származású – Berecz Antal festőművész 
festményeinek, grafikáinak egy részét Nógrád Megye Önkormányzatának szeretné 
ajándékozni. A festmények Nógrád megyébe történő szállításához az önkormányzat anyagi 
támogatását kérte. 

 Az ajándékozás nemes jellegét mérlegelve a kérelem támogatása mellett döntöttem s 
egyidejűleg szállítási szerződés megkötésével – 2015. augusztus 25-én –  megbíztam a Humán 
Hermeneutika Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaságot (2660 
Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 22.), hogy Berecz Antal festőművész által Nógrád Megye 
Önkormányzatának ajándékozott festményeket, grafikákat Bielefeldből Salgótarjánba szállítsa. 

 A szerződésben a szállítás díjaként – mely tartalmazza valamennyi járulékos költséget – 
50.000-Ft + 27% ÁFA került rögzítésre. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 7. 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 Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (III. 

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 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
(Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés szövegében módosítás történt, 
melyet jelen Elnöki jelentéssel egyidejűleg küldök meg a képviselők részére.) 
 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadására.  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program döntés-előkészítő 

bizottságába történő tag delegálására 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

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

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

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. naptári éven túli 

hitelfelvételével összefüggő döntések meghozatalára 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

értéket meghaladó szerződések jóváhagyására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő önkormányzati tulajdoni hányad 
értékesítésére 
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 
 

Június 8-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban a 
Balassi-Díj átadó ünnepségén. 
 
Június 9-én Budapesten a Közlekedési Operatív Program Monitoring Bizottság ülésén vettem részt. 
 
Június 11-én részt vettem Szügyben a PARAT  Magyarországi High-tech  telephely ünnepélyes 
átadásán. 
 
Június 12-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 
Nógrád Megyei Szervezete által szervezett XXVII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem 
megnyitó rendezvényén. 
 
Június 13-án Szentén a Megyei Polgárőr Napon vettem részt. 
 
Június 14-én Salgótarjánban Zagyvapálfalván dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Zachar 
Béla 25. évfordulója alkalmából rendezett szentmisén. 
 
Június 15-én részt vettem Budapesten a Környezet és Energia Operatív Program Monitoring 
Bizottság ülésén. 
Szentkúton került megrendezésre a Főjegyzői Kollégium soros, kihelyezett ülése. 
 
Június 16-17-én fővédnökséget vállaltam az V. alkalommal megrendezett Nyugdíjasok Országos 
Könnyűzenei Találkozóján.  
június 17-én a  Díjkiosztó Gálán dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt. 
 
Június 18-án Szirákon  Szennyvízprojekt záró rendezvényen vettem részt. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Váci Egyházmegye szervezésében Vácon 
megrendezett Vidékfejlesztési Konferencián. 
 
Június 19-én a POFOSZ féléves értékelő taggyűlésén vettem részt és mondtam pohárköszöntőt. 
 
Június 20-án részt vettem Mátranovákon a Vargánya Fesztiválon, Egyházasdengelegen a Hazaváró 
Juniálison is jelenvoltam.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Kozárdon Egy csipkekészítő önálló kiállítása c. 
rendezvényen. 
 
Június 22-én részt vettem a MÖOSZ Közgyűlésén Budapesten. 
A X. Rendvédelmi Országos Horgászverseny nyitónapján Palotáson vettem részt. 
 
Június 23-án rendkívüli ülést tartott a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Sajtónyilvános támogatói okirat aláírására került sor a Nagyszőlősi Ferences Rendház és Nógrád 
Megye Önkormányzata között a Kárpátaljaiak megsegítésére. 
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Június 25-én a NORDA által szervezett 2007-2013-as programozási időszak projekt 
megvalósításának érdekében szervezett workshop-os rendezvényt nyitottam meg. 
Szurdokpüspökibe az Idősek Otthonába látogattam. 
 
Június 25-29-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Kínába látogatott. 
 
Június 26-án kilátogattam a 2015. évi „A Magyar  Horgászat Nagykövetei Találkozó és 
Horgászverseny” rendezvényre a Maconkai-víztározóhoz. 
Ünnepi köszöntőt mondtam Bánkon a Louis Armstrong Jazzfesztiválon. 
 
Június 27-én megnyitó köszöntőt mondtam Bátonyterenyén a Gyürki-Solymossy Kastélyban 
megrendezett „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok rendezvényen. 
 
Június 29-én részt vettünk dr. Szabó József megyei jegyző úrral a Szent Lázár Megyei Kórházban 
megtartott Semmelweis napi megemlékezésen. 
 
Június 30-án a Szurdokpüspökiben megrendezett „Muzsikál az erdő” Művészeti Napok 
nyitórendezvényén vettem részt. 
 
Július 3-án Palóc Üzleti Reggeli rendezvényen vettem részt.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Salgótarján Megyei Jogú Város meghívására részt vett a 
Semmelweis Nap alkalmából rendezett városi ünnepségen. 
 
Július 4-én Herencsényben ünnepi beszédet mondtam a Palóc Kereszt Búcsú és Falunapi 
rendezvényen. 
 
Július 6-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a 
NORDA taggyűlésen. 
 
Július 17-én részt vettem Mátraterenyén „Magyarország legnagyobb palacsinta építménye” c. 
rekordkísérlet megnyitóján. 
 
Július 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Salgóbányán a Salgótarjáni Tájak Korok 
Múzeuma Egyesület jubileumi egyesület napján, valamint Palotáson a Torta Fesztiválon és Hasznoson 
a Rétes Fesztiválon is jelen volt. 
 
Július 27-én Megnyitó köszöntőt mondtam a Nógrád Megyei Szakmai Tanévnyitó ünnepségen. 
Részt vettem Szurdokpüspökiben a Püspöki Idősek Klubja megalakulásának 25 éves évfordulója 
aljalmából rendezett ünnepségen. 
 
Augusztus 7-én részt vettünk dr. Szabó József megyei jegyző úrral a Szent Lázár Megyei Kórház „A 
Rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-Magyarországi régióban” ünnepélyes záró 
rendezvényén. 
 
Augusztus 8-án Bátonyterenyén a Gyürky-Solymossy Kastélyban mondtam köszöntőt a III. Palóc 
Világtalálkozón. 
 
Augusztus 9-én részt vettem és védnökséget vállaltam Pásztón megrendezett Fogathajtó Versenyen.  
 
Augusztus 10-én nyitó sajtótájékoztatót tartottam a TÁMOP 6.l.5/14-2015-0002 „E-gészség” – 
Innovatív megoldásokkal Nógrád Megye munkaképességéért projektről. 
 
Augusztus 11-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Budapesten „A Vízgyűjtő – Gazdálkodási terv 
felülvizsgálata” című fórumon vett részt.  
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Augusztus 14-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Somoskőújfaluban a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesület által szervezett Ökoturisztikai programok a helyi termékek népszerűsítése a 
Novohrad – Nógrád Geopark területén” című LEADER térségek közötti együttműködés keretében 
megvalósuló projekt nyitórendezvényén, valamint Szurdokpüspökiben a 8. Püspöki Libafesztiválon. 
 
Augusztus 15-én Mátraverebélyben, Szurdokpüspökiben a 8. Püspöki Libafesztiválon, 
Mátrakeresztesen a Nagyboldogasszony Napi Búcsún és Falunapon, Lucfalván a Falunapon valamint 
Rákóczibányán a Falunapon vettem részt. 
 
Augusztus 20-án a Maconkai Búcsún mondtam ünnepi köszöntőt. 
Bánkon az Államalapító Szent István Király Ünnepe alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen 
mondtam köszöntőt. 
Részt vettem a Mátraterenyei Falunapon. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Mátraterenyén a Szent István Ünnepségen és ezzel egybekötött 
Falunapon vett rész. 
 
Augusztus 28-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk  a Magyar Nemzeti Levéltár 
Nógrád Megyei Levéltár új épületének átadásán. 
 
Augusztus 29-én dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk Dorogházán a Falunapon, 
valamint részt vettem Vizsláson szintén a Falunapon. 
 
Szeptember 2-án Mátramindszenten a felújított Kerekerdő Óvoda ünnepélyes átadásán dr. Szabó 
József megyei jegyző úr képviselt. 
 
Szeptember 4-én részt vettem és koszorúztam Bátonyterenyén a 65. Bányásznapi ünnepségen. 
dr. Szabó József jegyző úr a Mátramindszenti Bányásznapon a Bányásznapi emlékmű avatásán 
koszorúzott. 
 
Szeptember 5-én Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely felújított külső liturgikus terének és új 
létesítményeinek felszentélésén és megáldásán voltam jelen.  
A XIII. K őleves Fesztiválon, Somoskőújfaluban a Falunapon valamint a XX. Szuhai Búcsún vettem 
részt. 
 
Szeptember 8-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk Miskolcon a NORDA 
taggyűlésen. 
 
Szeptember 10-én dr. Szabó József megyei jegyző úrral a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság 
KEOP-4.10.0/K/14-2014-0059 számú „Védjük környezetünket is – az LHH térségekben lévő 
rendőrkapitányságok ellátása napelemmel” megnevezésű projekt átadó ünnepségen vettünk részt. 
Részt vettem a 21. sz. főút Nógrád és Heves megyei négynyomúsított szakaszának ünnepélyes 
átadásán. 
 
Szeptember 11-én köszöntőt mondtam valamint koszorúztam Szécsényben a Szécsényi országgyűlés 
310. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen,  dr. Bablena Ferenc István alelnök úr 
valamint dr. Szabó József megyei jegyző úr részvételével. 
 
Szeptember 12-én részt vettem Szécsényben az Országos Vadásznapon, köszöntőt mondtam 
Vanyarcon a Haluskafesztiválon, Jobbágyiban a Falunapon voltam jelen, részt vettem Bátonyterenyén 
a Városnapon.  
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Magyar Értékek Napja rendezvényen Budapesten 
valamint ennek keretében megrendezett MÖOSZ ülésen. 
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Szeptember 18-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettem a II. Nógrád Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállításhoz kapcsolódóan jövő évi járási mintaprogramok tervezését előkészítő 
Közfoglalkoztatási Fórumon. 

 
Salgótarján, 2015. szeptember 21.  
       
         Skuczi Nándor 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
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.  

 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 



 10 

 
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 

 
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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
           






























































