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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. október 6-ai ülésén – átruházott hatáskörben – 

elfogadta Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési terve 
módosítását. 2015. december 8-ai ülésén jóváhagyta a 2016. évi ellenőrzési tervet, valamint 
tudomásul vette a Rónafaluért Baráti Társaság 470-3/2015. iktatószámú támogatásának 
helyszíni ellenőrzéséről készült jelentést. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-3. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2015. december 8-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 

NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; valamint a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére Nagykeresztúr Község Önkormányzatával 
„Sportpályák kialakítása Nagykeresztúron” 120002909L számon megkötött támogatási 
szerződés módosításáról.  
(A határozatokat a határozati javaslat 4-13 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

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

 
− A testület 2015. szeptemberi ülésén a képviselők tájékoztatást kaptak a Kormány azon 

döntéséről, mely „A 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, 
összehangolása az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív 
programok lehatárolása Nógrád megyében” című 250.000.000 Ft keretösszegű tervezési 
felhívás megjelentetéséről rendelkezett. 
A testület a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 5. pontjával döntött a TÁMOP-7.2.1-11/K 
kódszámú projektben való részvételről, így a projekt megvalósítását szolgáló közbeszerzési 
eljárások lebonyolításához a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  a 9/2015. (X. 6.) PÜB 
határozattal elfogadta Nógrád Megye Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési 
terve módosítását. 
A közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó 8 közbeszerzési eljárás és egy ajánlatkéréses 
beszerzés eredményes lefolytatása a Kozma Ügyvédi Iroda – mint hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó – közreműködésével 2015 októberében megtörtént, s a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján kiválasztott ajánlattevők nyertessé való 
minősítésével a szerződések 2015. november 2-én és november 9-én a következők szerint 
kerültek aláírásra: 

− „A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Megyei Humán Fejlesztési Stratégia 
kidolgozására vonatkozó módszertan kidolgozása” tárgyú, bruttó 30.980.000 Ft 
értékű vállalkozói szerződés a Life-Net Nonprofit Tanácsadó Kft.-vel (1119 
Budapest, Nándorfejérvári út 33., 2. em. 1.); 
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− A „Középtávú megyei kommunikációs terv készítése” tárgyú, bruttó 25.450.000 Ft 
értékű vállalkozási szerződés az EuroSpa Investment Befektetési és Fejlesztési 
Tanácsadó Kft.-vel (1023 Budapest, Harcsa u. 2., F. ép. 5. em. 1.); 

− A „Költséghatékonyság vizsgálat az indikátorok és a források alapján” tárgyú, bruttó 
28.515.000 Ft értékű vállalkozási szerződés a COMPAUDIT Gazdasági és 
Szolgáltató Kft.-vel (1163 Budapest, Enikő u. 1., 4. em. 9.); 

− „A 2014-2020-ra vonatkozó, megyehatáron átnyúló komplex programok 
feltérképezése, megyei prioritások fejlesztési összehangolása, projektlista alapján 
projektek tipizálása, konstrukciólista kidolgozása a meglévő tapasztalatok és 
eredmények bemutatásával – adatgyűjtés” tárgyú, bruttó 31.100.000 Ft értékű 
vállalkozási szerződés a NOVUS CONSULTING Kft.-vel (1036 Budapest, 
Pacsirtamező u. 3-11., 7. em. 34.); 

− A „TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása” tárgyú, bruttó 10.795.000 Ft értékű megbízási szerződés a 
RAMONIKA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (2132 Göd, Teleki Pál u. 26.); 

− „A Megyei Humán Fejlesztési Stratégia kidolgozására vonatkozó módszertan 
megismertetése szakmai konferenciák, workshopok keretében” tárgyú, bruttó 
25.410.000 Ft értékű megbízási szerződés a GOLD COMMUNICATIONS 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (1112 Budapest, Cirmos u. 8.); 

− „A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Megyei Humán Fejlesztési Stratégia 
kidolgozása, a megyei fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatával, a 2014-
2020-as időszakra vonatkozó ágazati elemzés megyei szinten az EFOP, TOP 
és GINOP ágazati lehatárolással” tárgyú, bruttó 30.480.100 Ft értékű vállalkozási 
szerződés a CH-IMPERIÁL Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Zrt.-vel (1055 
Budapest, Balassi B. u. 9-11., IV. em. 3.); 

− A „Kiemelten támogatott, leghátrányosabb helyzetű települések Térségi 
Felzárkóztatási Foglalkoztatási Tervének készítése figyelemmel az 
esélyegyenlőségre” tárgyú, bruttó 25.400.000 Ft értékű vállalkozási szerződés az 
ART RED HOUSE Kft.-vel (3170 Szécsény, Rákóczi út 92., fsz. 2.); 

− Az „Informatikai szolgáltatás, Megyei Projektgyűjtő rendszer fejlesztése” tárgyú, 
bruttó 8.255.000 Ft értékű vállalkozási szerződés a KellEgyRendszer.hu Szolgáltató 
és Tanácsadó Kft.-vel (1139 Budapest, Váci út 99., 1-2. épület 1. em.). 

 
Valamennyi szerződésben kikötésre került, hogy csak a támogatási szerződés aláírásával lép 
hatályba, s mivel ez még nem valósult meg, a már teljesített vállalások ellenértékének 
kifizetése sem történt meg. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Az elmúlt évekhez hasonlóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Főigazgatója 2015 
októberében ismét felhívással élt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer következő évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra. 
Tekintettel arra, hogy a megkeresés kézhezvétele és a válaszadásra kitűzött 2015. november 
20-ai határidő közötti időszakban a testület nem ülésezett – a 2013. és 2014. években e 
tárgykörben hozott közgyűlési döntések alapján – a csatlakozás elutasításáról értesítettem a 
Támogatáskezelőt. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− 2015. december 10-én került a sor a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) taggyűlésére. A taggyűlésen 
napirendi pontként szerepelt – többek között – a 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásról, 
valamint az üzleti terv várható éves teljesítéséről; a NORDA és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kötendő 2016. évre vonatkozó szerződésben adódó feladatokról szóló 
tájékoztató; a 2016. évi üzleti terv előkészítéséhez kapcsolódó koncepció megvitatása. A 
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NORDA I-III. negyedévi gazdálkodására a tervszerűség volt jellemző, az év végét várhatóan 
jelentős likvid tőkével fogja zárni. A 2016. I. negyedévi működését alapvetően meghatározza 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötendő szerződés, melynek tárgya (leegyszerűsítve) a 
kezelésében lévő Észak-Magyarországi Operatív Program projektjeinek és a kapcsolódó 
közreműködő szervezeti feladatoknak a Magyar Államkincstár részére történő átadására 2016. 
január 1-től folyamatosan 2016. március 31-ei határnappal. A feladatra a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 85.000 E Ft támogatást nyújt. Az ügyvezető jelezte, hogy az átadás folyamatával 
kapcsolatban még számos egyeztetést szükséges végrehajtani, mely alapján körvonalazódnak a 
konkrét munkafázisok, az ehhez kapcsolódó munkaerőigény. A tulajdonosok felhatalmazták 
az ügyvezetőt arra, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötendő támogatási szerződés 
és a feladat munkaerő szükségletét figyelembe véve a szükséges döntéseket hozza meg. Az ezt 
követő 2016. évi időszakkal kapcsolatban a NORDA működését illetően stratégiai jellegű 
döntést szükséges meghozni, melynek lényege – leegyszerűsítve – a kiválás. A döntés során 
alapvető cél Nógrád megye érdekeinek messzemenő érvényesítése. Az optimális álláspont 
kialakítása érdekében a taggyűlés felhatalmazta az ügyvezetőt arra, hogy a gazdasági társaság 
átalakításával kapcsolatban ütemtervet készítsen elő a három főjegyző bevonásával 2015. 
december 22-ig, továbbá kérjen fel szakértőt a „cégérték” meghatározása érdekében. Ezt 
követően kerül sor a cég jövőbeni sorsáról történő végső álláspont kialakítására. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 
− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2015. december 10-én – a tavalyi évhez hasonlósan 

– ismét megkeresett A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány, hogy együttműködési 
szándéknyilatkozatot kíván kötni Nógrád Megye Önkormányzatával. A dokumentumban 
rögzített célokkal a leendő együttműködés kereteivel egyetértek, fontosnak tartom, hogy a 
közgyűlés a rendelkezésére álló eszközökkel támogassa a megyében működő civilszervezetek 
kezdeményezéseit.  
 

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

− A testület a 76/2015. (IX. 24.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az Európai Uniós 
fejlesztési források minél szélesebb körű és hatékony felhasználása érdekében az OTP Bank 
Nyrt.-vel (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Partnerségi Megállapodást köt. 
A határozat melléklete szerinti Megállapodás aláírására 2015. szeptember 29-én, illetve 
október 1-én sor került. 

 
− A testület a 79/2015. (IX. 24.) Kgy. határozatával a RÉGIÓ FINANSZ Pénzügyi Zrt.-ben lévő 

1.000.000,- Ft összegű üzletrésze névértéken történő értékesítését határozta el a vételi ajánlatot 
tevő KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. részére. A részvény átruházási 
szerződés 2015. november 30-án létrejött, a vételár az önkormányzat részére megérkezett. 
 

 
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 (IV. 

számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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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 Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat egyes rendeletek felülvizsgálatára, valamint módosítására 

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 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. jöv őbeni feladatai 

meghatározására 
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 
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− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. 
számú módosítására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 
elfogadására 
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 
 
 

− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
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 
 
 

− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának 
módosítására 
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 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
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 a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei 

Humánfejlesztési Stratégia elfogadására 
Az előterjesztést mindkét bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja tárgyalni. 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzat Közgyűlésének 2016. 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 6 igen, 0 nem, 0 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 

 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról, 
valamint javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munka- és pénzügyi 
tervére, valamint 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 Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések 

meghozatalára 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
  
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

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 
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− Tájékoztatás a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális 

Együttműködési Programban való részvételéről  
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 
 
 

− 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.  

 
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

Szeptember 19-én Mátraverebély-Szentkúton a IX. Megyenapon vettünk részt és mondtam ünnepi 
köszöntőt. 
 
Szeptember 20-án Nagylócon a Szüreti rendezvényen voltam jelen. 
 
Szeptember 23-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Alsótoldon a Foglalkoztatási 
Konferencián. 
 
Szeptember 24-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Szeptember 25-én részt vettem Balassagyarmaton a dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet által 
szervezett Kutatók Hajnala rendezvénysorozaton. 
Hollókőn az ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0005 „Próbáljon szerencsét Hollókőn” projekt ünnepélyes 
átadás projektzáró eseményén voltam jelen. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Tiszakécskén a TOP Monitoring Bizottság ülésén. 
Barna János alelnök úr Balassagyarmaton a Városi Sportcsarnokban megrendezett Sporttal a Drog 
Ellen  24 órás non-stop teremlabdarúgó torna megnyitóján vett részt. 
 
Szeptember 26-án részt vettem az Erdélyi Kör 25 éves évfordulóján. Bátonyterenyén a Szüreti 
Mulatságon voltam jelen. Részt vettem Nemtiben a Falunapon. Palotáson a Cserhátalja Folklórünnep 
és Szüreti Vigadalom rendezvényen voltam jelen. 
 
Szeptember 27-én Taron a Szent Mihály Napi falunapon mondtam köszöntőt, valamint Pásztón a 
Szőlő és Borünnepen vettem részt 
 
Szeptember 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Budapesten a Helyi Önkormányzatok 
Napja alkalmából megrendezett „Múlt-Jelen-Jövő” című ünnepségen. 
 
Október l-jén részt vettem Hollókőn a Hotel Hollókő Bokréta Ünnepségén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Baglyaskő Idősek Otthonában az Idősek Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen. 
 
Október 2-án a Megyeháza Dísztermében vettem részt a Magyar Rákellenes Liga által szervezett 
„Hívnak jöjj, mert késve késő” c. programon és figyelemfelkeltő sétán. 
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Október 3-án a József Attila Művelődési és Konferencia Központban az Önkormányzat 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt. 
Részt vettem a Rónafaluért Baráti Társaság által szervezett Vendégségi Napon Rónafaluban. 
 
Október 7-én köszöntőt mondtam a „Célegyenesben a terület- és településfejlesztési operatív program” 
szakmai konferencián a Megyeháza Nagytermében. 
 
Október 8-án Balassagyarmaton mondtam köszöntőt a „Célegyenesben a terület- és településfejlesztési 
operatív program” szakmai konferencián. 
 
Október 9-én Héhalomban CÖF-CÖKA által szervezett vidéki termelői közösségek létrehozására 
szervezett sajtótájékoztatón és alakuló ülésen vettem részt. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szécsényben a Panoráma Világklub bemutatkozó 
közösségi, kulturális rendezvényén. 
 
Október 10-én  dr. Bablena Ferenc István alelnök úr  a Dornyay Béla Múzeumban  a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja keretében megrendezett 8. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknapon vett részt és koszorúzott. 
 
Október 12-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ üvegcsarnokában megrendezett Nógrád Kincsei kiállítás megnyitón. 
 
Október 14-én részt vettem a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett a 
Természeti katasztrófák csökkentése világnapja alkalmából rendezett állománygyűlésen. 
 
Október 17-én a Szarvasgedei Csicsergő Óvoda jótékonysági estjén vettem részt. 
 
Október 18-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk a Heves Megyei Önkormányzatnál 
az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén. 
 
Október 20-án Kozárdon megnyitottam a „Mérnök, Közgazdász Szemináriumot”. 
 
Október 21-én Romhányban részt vettem a KEOP-1.2.0/2f/09/2009-0011 „Romhány község teljes 
körű szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” beruházás záró rendezvényén. 
 
Október 22-én Balassagyarmaton „A Nógrád Megyei akadálymentes kormányablakok kialakítása” 
projekt ünnepélyes átadásának záró rendezvényén vettem részt. 
Mátramindszenten ünnepi köszöntőt mondtam az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. 
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepi közgyűlésen. 
 
Október 23-án részt vettem a 24. alkalommal megrendezett október 23-i emlékfutás alkalmából a 
hagyományos koszorúzási ünnepségén.  
A POFOSZ október 23-i ünnepségén ünnepi köszöntőt mondtam és koszorúztam. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és koszorúzott a Salgótarjáni Megyei Jogú Város által 
szervezett október 23-i ünnepségen. 
Barna János alelnök úr és dr. Szabó József megyei jegyző úr vett részt és koszorúzott 
Balassagyarmaton az 56-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján rendezett ünnepi 
megemlékezésen. 
 
Október 26. Balassagyarmaton és Rétságon  a „Smart City Roadshow” eseménysorozatán vettem 
részt.  
 
Október 27-én Salgótarjánban és Pásztón a „Smart City Roadshow” eseménysorozatán szintén részt 
vettem. 
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Október 28-án Bátonyterenyén és Szécsényben vettem részt a „Smart City Roadshow” 
eseménysorozatán.  
A József Attila Művelődési és Konferencia Központban a KEOP 7.9.0/12-2013-0015 „E-
Menedzsment (E-MEN)” című projekt tájékoztató előadásának megnyitóján vettem részt. 
 
Október 30-án Mátraverebély-Szentkúton az ÁROP-1.A3-2014-2014-0024 projekt keretében 
megtartandó Helyi Esélyegyenlőségi Program záró konferenciáján vettem részt. 
 
November 4-én Hollókőn részt vettem az Észak-magyarországi Regionális Monitoring Albizottság 
ülésén. 
 
November 5-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral Budapesten a Semmelweis Egyetem 
szervezésében Szakmai Műhelykonferencián vettünk részt, melynek keretében Nógrád Megye 
Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem együttműködési szerződésének megújítását írtuk alá. 
dr. Szabó József megyei jegyző úr Budapesten a Belügyminisztériumban vett részt a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Program konferenciáján. 
 
November 12-én részt vettem Budapesten az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Monitoring 
Bizottság 3. ülésén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és pohárköszöntőt mondott a Nógrád Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Mesteravató Ünnepségén. 
dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint a 
„Baglyaskő Idősek Otthona által szervezett Szociális Munka Napján. 
 
November 13-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
meghívására Romhányban Kinevezési illetve előléptetési összejövetelen vettünk részt. 
 
November 14-én Pásztón „Bál Zsigmond Király Általános Iskoláért” jótékonysági rendezvényén 
vettem részt. Részt vettem Pásztón a Megyei Príma Díj átadó ünnepségén. 
 
November 16-17-én Tengelicén a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által szervezett 
kihelyezett ülésen vettem részt. 
 
November 16-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Budapesten az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által szervezett Megyei TA projektek egyeztetésén. 
 
November 19-én Béren a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 
Kistermelői közösség alakuló ülésén vettem részt 
dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt Varsányban Vidékfejlesztés, Faluközösségek, 
Közfoglalkoztatási konferencián. Részt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett a 
Magyarok Kenyere Program Adományozó Napján. 
 
November 20-án Mátranovákon a PALÓCTÁJ Méhész és Környezetvédő Egyesület meghívására az 
Európai Mézes Reggeli Programon vettem részt. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Szécsényben a XXII. Őszi Tárlat alkalmából megrendezett 
ünnepségen és díjkiosztón vett részt. 
 
November 25-én részt vettem a Salgótarjánban a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Fejlesztése” c. KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 azonosító számú projekt ünnepélyes záró 
rendezvényén. 
dr. Szabó József megyei jegyző úr Szombathelyen a Főjegyzői Kollégium ülésén vett részt. 
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November 26-án Salgótarjánban a Geocsodák Házában a TOP50 című kiadvány ünnepélyes 
bemutatóján vettem részt. A salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft. által szervezett Terplán 
Zénó, és a „Gépjárműipari Kiválóságaink” emléktermeinek megnyitó rendezvényén vettem részt. 
Az OTP Bank Nyrt. által szervezett Takarékossági Világnap alkalmából rendezett ügyféltalálkozón 
voltam jelen. 
 
November 27-án megnyitó köszöntőt mondtam a TÁMOP-6.1.5/14-2015-002 „e-GÉSZSÉG” 
Innovatív megoldás Nógrád Megye munkaképességéért” c. projekt sajtónyilvános projekt záró 
rendezvényén.  A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezett megyei 
vidékfejlesztési egyeztetésen vettem részt. 
 
November 28-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vet a Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok 
Egyesület záró estjén. A XII. Regionális Szlovák Nemzetiségi Napon Salgótarjánban a József Attila 
Művelődési és Konferencia Központban szintén részt vett. 
 
November 30-án részt vettünk dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral a XXIV. 1956. október 23. 
emlékfutás alkalmából megrendezett díjátadó ünnepségén. 
 
December 3-án a Nemzeti Klímaadaptációs Hálózat szervezésében Salgótarjánban induló 
klímareferens szakemberképzés sajtónyilvános indításán köszöntöttem a résztvevőket. 
 
December 5-én Salgótarjánban a József Attila Művelődési és Konferencia Központban a Nógrád 
Táncegyüttes 40. Jubileumi Gálaműsorán vettem részt. 
 
December 6-án az ELMÜ-ÉMÁSZ hagyományos év végi jótékonysági adományátadásán vettem részt. 
 
December 8-án tartotta rendkívüli ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Emlékbeszédet mondtam a december 8-i Gyásznapi megemlékezésen. Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által szervezett 1956. december 8-i Salgótarjáni Sortűz áldozatai emlékére rendezett 
Városi Gyásznapon koszorúztam. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Budapesten a 17. Közlekedési Operatív Monitoring 
Bizottság ülésén. 
 
December 9-én részt vettem a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás által szervezett „Kelet-
Nógrádi hulladékrekultivációs program” KEOP-2.3.0/2F/09-11-2012-0001 számú projekt ünnepélyes 
záró rendezvényén. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Balatonfüreden a KEOP Monitoring Bizottság ülésén képviselt. 
 
December 10-én Miskolcon a NORDA által szervezett taggyűlésen vettem részt. 
Barna János alelnök úr képviselt a Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum által szervezett 
Karácsonyi Ünnepségen. 

 
 

Salgótarján, 2015. december 11.  
 
       
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-13. sz. mellékletek 

szerint elfogadja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Bursa Hungarica Felősoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozás elutasításával. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e határozat megküldésével tájékoztassa az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Főigazgatóját. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jövőbeni 
működésére vonatkozó stratégiai jellegű döntések meghozatala során maximálisan vegye 
figyelembe Nógrád megye érdekét. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kft.-vel kapcsolatos döntésekről folyamatosan tájékoztatást 
adjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata és A Háztartások 

Foglakoztatásáért Alapítvány között 2015. december 10-én létrejött együttműködési 
szándéknyilatkozatot – a határozat 14. sz. melléklete szerint – utólagosan jóváhagyja.  

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke   

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
           












































