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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja 
értelmében, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) jegyzője 
évente beszámol Nógrád Megye Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) a Hivatal 
tevékenységéről. 
 
Az SZMSZ-ben foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a Hivatal 2015. évi munkáját 
összefoglalóan bemutató beszámolót a Közgyűlés elé terjesztem. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
 
Salgótarján, 2015. november 30. 
 
 
 

dr. Szabó József 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének 
k) pontja alapján, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló  
– e határozat melléklete szerinti – beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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A……/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 
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a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
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Készült:  Salgótarján, 2015. november 30. 
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A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja alapján,  
 
 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
 

2015. évi tevékenységéről 
 
az alábbiak szerint számolok be Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének: 
 
 

I. 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal feladat- és hatásköre,  
szervezeti struktúrája 

 
 
Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az 
elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel 
párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre.  Az állami és az 
önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei kötelező feladatellátás 
négy alapvető területét jelöli ki, mégpedig a: 
 

• területfejlesztési, 
• területrendezési, 
• vidékfejlesztési és 

• koordinációs feladatokat. 
 
Tekintve, hogy a területi önkormányzat feladatai között domináns helyet foglalnak el 
területfejlesztéshez, területrendezéshez kapcsolódó hatáskörök, indokoltnak tartottam, hogy a 
Hivatali struktúrában önálló szervezeti egység lássa el ezen feladatokat. 
 
Az addigi hivatali szervezet újragondolásának eredményeként – a szakmai feladatellátáshoz 
igazodó, a jogalkotó által delegált feladat- és hatásköri jogkörökhöz, feladatrendszerhez 
illeszkedő, az egyes felelősségi szabályokat áttekinthető módon elhatároló – új struktúra 
kialakítására került sor.  
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A Hivatal szervezeti struktúráját az alábbi ábra mutatja be: 
 

 
 
 
Az Elnöki Kabinet a közgyűlés elnökének, a közgyűlés és a bizottságok döntéseinek 
előkészítéséhez, illetve egyéb tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat lát el. 
 
A Közgazdasági és Koordinációs Osztályt, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztályt önálló osztályvezető, még az Önkormányzati és Jogi Osztályt az aljegyző vezeti. 
 

 
Az osztályok átlagos statisztikai létszáma 2015. november 30-ai időpontban: 

 

Önkormányzati és 
Jogi Osztály 

Közgazdasági és 
Koordinációs Osztály 

Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály 

8 fő 7 fő 3 fő 

 (2015. november 30-ig) 
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A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) „e-GÉSZSÉG” 
Innovatív megoldásokkal Nógrád Megye munkaképességéért” című projektjének a zárására, 
illetve a 2015. év végén és 2016. évben jelentkező – a települési önkormányzatok közfeladat 
fejlesztési projektjeinek előkészítésében való részvételi kötelezettséget, illetve a 
megvalósításban való közreműködést érintő – feladatokra figyelemmel, a hivatal szervezeti 
állományának ismételt átszervezése vált szükségessé 2015. december 01-jei hatállyal. 
 
2015. december 01-től a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály létszáma a Kft. addigi 
állományában lévő további – határozott időtartamra kinevezett – 7 fő köztisztviselővel bővült. 
 

 
II. 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai feladatellátása: 

 
 

1.1. A 2015. évi ügyiratforgalom alakulása: 
 

A Hivatali ügyiratforgalom 2015. évi alakulását, az iktatott ügyiratok számát – 
ágazatonkénti bontásban  –  az alábbi táblázat mutatja be: 
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1.2. A kötelező önkormányzati feladatok prioritása: 

 
A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal 
legjelentősebb tevékenysége 2015. évben is a testületi munka előkészítéséhez, 
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, 
a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. 
 

A 2015. évben megtartott ülések száma: 
 

 
 
 

 
 

 
 
A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és 
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, 
hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges 
háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek a testület elé, 
hozzájárulva ez által a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés meghozatalához. 
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A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú 
előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2015. évben törvényességi 
észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt. 
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1.3. Területi nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos 
feladatok: 

 
A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok 
működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan a hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi 
önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és 
ügyviteli segítség megadására. 
Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy mind a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal, mind a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az 
együttműködés jó, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működéséhez a Hivatal a 
szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatást biztosítja.  
 

 
 

 
2. Gazdálkodás, pénzügy, ellenőrzés: 

 
 
A kapcsolódó feladatokat 2015. január 1. - 2015. május 11-ig a Területfejlesztési és 
Gazdasági Iroda, 2015. május 11-től a Közgazdasági és Koordinációs Osztály  (továbbiakban: 
Osztály) látja el. 
Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatokat érintő szabályozó rendszeren belül a 
gazdálkodást és a pénzügyi folyamatokat meghatározó jogszabályok a korábbi évekhez 
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Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ülései 2015-ben

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

ülései 2015-ben

Nemzetiségi Önkormányzatok ülései 2015-ben
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viszonyítva előtérbe kerültek, ugyanakkor a gyakori változtatásuk okán egyre nagyobb 
kihívást jelent a követelményeknek való megfelelés. A rendelkezésünkre álló igen 
visszafogott költségvetési keretösszeg miatt szinte folyamatos pénzügyi kontrollt szükséges 
gyakorolni, másrészt a számviteli előírások módosulásával a gazdálkodási rendszert érintő 
monitoring tevékenység is állandó tevékenységet jelent. 2015. évben is elsődleges feladatként 
kezelte a Hivatalon belüli gazdasági terület azt, hogy a leírtaknak folyamatosan és magas 
színvonalon eleget tudjon tenni.  
 
Az Önkormányzat mozgásterét alapvetően meghatározza az éves költségvetés, melynek 
előkészítése, összeállítása, az előirányzatok felhasználása, az évközi módosítások rendezése, a 
végrehajtás koordinálása az Osztály alapvető feladata. Ezen belül ellátja a költségvetésben 
megtervezett bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, 
a pénzgazdálkodással, számlavezetéssel összefüggő teendőket, valamint a vagyon kezelésével 
és hasznosításával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat, a beszerzésekhez 
kapcsolódó egyes munkafázisokat. A költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó 
jogszabályokból adódóan működött a szabályzatokban rögzített, pénzügyi-gazdasági 
munkafolyamatokba épített vezetői- és belső ellenőrzés. 
 
Az Osztály négy önálló számviteli analitikus és szintetikus rendszer folyamatos és 
szabályszerű vezetéséért felel, tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény hatálybalépésétől, azaz 2012. január 1-jétől önálló beszámoló készítésre 
kötelezett az Önkormányzaton, és a Hivatalon túl a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat (továbbiakban: NMSZNÖ) és a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat (továbbiakban: NMRNÖ). Az önálló beszámoló készítési kötelezettség egyben 
önálló könyvviteli és adatszolgáltatási rendszert is jelent. Az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza a Magyar Államkincstár  (továbbiakban: 
MÁK) felé történ ő információszolgáltatást, melynek darabszámát, gyakoriságát jól 
szemlélteti a következő táblázat: 
 

Adatszolgáltatás megnevezése Adatszolgáltatás darabszáma 
2014. éves beszámoló 4 db 

2014. éves gyorsjelentés 4 db 
2014. éves PMINFO 4 db 
2015. éves PMINFO 40 db  

2015. éves mérlegjelentés 12 db 
 
Az adatszolgáltatásoknak határidőben eleget tettünk, amit csak naprakész könyveléssel 
lehetett biztosítani. Ez ugyanakkor munkaszervezés oldaláról jelent nagy kihívást. 
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A mindennapos, visszatérő munkafolyamatokat jól tükrözi, illetve „méri” a költségvetési 
egyenlegek havi alakulása: 

Adatok E Ft-ban 

 

 
Az Önkormányzat havi pénzforgalmát, a bevételek és kiadások alakulását szemlélteti a 
táblázat  
 

 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

Kiadás (E Ft)

Bevétel (E Ft)

Hónap 

Önkormányzat Hivatal 

 Pénzeszköz 
nyitó 

egyenlege  
 Bevétel   Kiadás  

 Pénzeszköz 
záró  

egyenlege  

 Pénzeszköz 
nyitó 

egyenlege  
 Bevétel   Kiadás  

 Pénzeszköz 
záró 

egyenlege  

Január 49 468    10 464 8 645    51 287    37 222    4 586    13 110    28 698    

Február 51 287    5 619    15 607    41 299    28 698    357    3 423    25 632    

Március 41 299    11 889    13 718    39 470    25 632    135    3 546    22 221    

Április 39 470    10 907    15 743    34 634    22 221    565    1 945    20 841    

Május 34 634    11 657    13 313    32 978    20 841    646    2 490    18 997    

Június 32 978    24 850    13 878    43 950    18 997    1 098    3 101    16 994    

Július 43 950    11 510    13 175    42 285    16 994    163    4 466    12 691    

Augusztus 42 285    10 739    12 275    40 749    12 691    359    2 798    10 252    

Szeptembe
r 

40 749    25 702    10 617    55 834    10 252    250    3 418    7 084    

Október 55 834    24 984    37 628    43 190    7 084    15 548    2 717    19 915    

Összesen   148 321    
154 
599    

    23 707    41 014      
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A Hivatal vonatkozásában ugyanez a diagram a következőket mutatja: 
 

 
 
 
A diagramokból leszűrhető az a következtetés, hogy a likviditást, a havi kiadásokat és 
bevételeket a feladatokkal összhangban próbáljuk ütemesen teljesíteni, a „kiugró” tételek egy-
egy egyedi tranzakcióhoz köthetőek.  
A Hivatal alapvető bevétele – az előző évi maradványon túl – az Önkormányzattól származó 
támogatás. Októberben került sor az előirányzattal összhangban arányos támogatás átadására, 
melynek hatása tükröződik a vonatkozó hónapon belül az Önkormányzat kiadásaiban, a 
Hivatal bevételeiben.  
A számviteli adatszolgáltatáson és a napi pénzforgalmon túl a szakterület folyamatos feladata 
az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügymenet biztosítása. Ennek 
kötelezettségvállalója a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazása alapján a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. Jól mutatja a feladat volumenét, hogy ez 
évben 102 kérelem elbírálásához szükséges adategyeztetést, támogatási szerződéskötést, 
elszámolás felülvizsgálatát, kiutalást bonyolítottunk. 
Szintén folyamatos feladat a testületi munkához szükséges, vonatkozó szakterületet érintő 
előterjesztések előkészítése, az azokkal kapcsolatos egyeztetések elvégzése.  
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Ennek egyik feladatköre a költségvetés témaköréhez kapcsolódik, mellyel összefüggő 
előterjesztések darabszámát mutatja az alábbi táblázat: 
 

Előterjesztés témaköre Önkormányzat NMSZNÖ NMRNÖ 
Költségvetés és annak 
módosítás 

4 4 3 

Költségvetési beszámoló 2 2 2 
Ellenőrzés, kontroll 
tevékenység 

2 1 1 

 
Az idei év egyik kiemelt feladata volt a 2014-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program 
elkészítése. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó előterjesztések előkészítése szintén 
kiemelt területe munkánknak. E témában szükséges megemlíteni az önkormányzat közvetlen 
részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés előkészítéseket, melyen 
belül – tekintettel a 100 %-os tulajdoni részarányra – ki kell emelni a Kft. gazdálkodásával 
összefüggő anyagokat.  
A Kft. ebben az évben 150 M Ft-ot meghaladó pályázati forrást nyert, ugyanakkor az 
ügyvezetéshez kapcsolódó közvetlen költségek fedezetét külső források hiányában az 
Önkormányzat támogatással kompenzálta. A pályázati forrás megérkezéséig szükséges volt 
forgótőkét biztosítani, illetve – mivel a Kft. ÁFA visszaigénylő, így a pályázat nettó összeget 
tartalmaz – az ÁFA visszaigénylés időigényessége miatt igénybe kellett venni az 
Önkormányzat pénzügyi segítségét. Az utóbbi témához kapcsolódva előkészítettük a Kft. 
likviditási helyzetét kisegítő működési hitellel összefüggő döntést, illetve az éven átnyúló 
hitel engedélyezéséhez a kormányzati hozzájáruláshoz szükséges dokumentációt. 
A mindennapos feladatainkon túl számos pályázati, illetve különféle egyedi jellegű támogatás 
koordinálása, pénzügyi bonyolítása és elszámolása is részét képezték feladatainknak. 
 

- Választással összefüggő feladatok: a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának, 
valamint a megismételt választás pénzügyi elszámolása érintette a 2015. évet, 
tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda a Területi Választási Iroda 
elszámolását 2015 januárjában hagyta jóvá, illetve ezt követően lehetett egyes tételek 
kifizetését eszközölni. Ezen túl az időközi választások pénzügyi elszámolása és 
ellenőrzése is feladatunk. 

- A Földművelésügyi Minisztérium és az Önkormányzat 2014 decemberében támogatási 
szerződést kötött a „Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása” előirányzat 
terhére, a megyei értéktár népszerűsítésével összefüggő feladatokra. A támogatás 
összege 10 M Ft volt. A projekt közvetlen célja Nógrád megye értékeinek bemutatása 
a Nógrádikumokon keresztül, ezen belül megteremtettük a bemutatáshoz, 
népszerűsítéshez kapcsolódó alapokat: az arculati elemek kidolgozásra, a bemutatás 
eszközrendszere megtervezésre került, az egyes munkafázisok rendszerezése szintén 
megtörtént. A megyei értékekről magas színvonalú kisfilm, illetve fotó dokumentáció 
készült. Ez képezte alapját az időközben elkészült, és működő honlapon történő 
bemutatkozásnak. A fotók megjelennek a reprezentációs tárgyakon, a kiadványokon, 
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valamint az így elkészített bemutató képekből az Önkormányzat által használt 
épületrészben állandó, és remélhetőleg folyamatosan bővülő kiállítás nyílt. Az ún. 
,,Kisfüzet” kiadvány 29. része is ennek jegyében került kiadásra. 

- A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház immár több éve az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma pénzügyi támogatásával működik. A feladatok 
teljesítésével párhuzamosan folyamatos a pénzügyi kontroll, mely által biztosított az 
elszámolás lebonyolítása, az ellenőrzések alkalmával szükséges dokumentációk 
prezentálása. Ez évben került sor a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó 
időszakra vonatkozó 9.950 E Ft elszámolására, továbbá folyamatban van az ez évi 
közel 15 M Ft összegű támogatás pénzügyi menedzselése. 

- Az ÁROP pályázat megvalósítása az elmúlt évben lezárult, ugyanakkor a pénzügyi 
elszámolásból eredő feladatok ezt az évet is érintették. Itt jelzem, hogy a pályázat ez 
évben több külső ellenőrzés tárgya is volt, mely a vonatkozó résznél kerül 
részletezésre. 

- Az egyedi jellegű feladatok témakörében szükséges megemlíteni a NMSZNÖ 
pályázati, egyedi támogatási tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi háttér biztosítását 
is. Ez évben hat pályázatban érintett a NMSZNÖ. 
 

A pontos adatszolgáltatások nélkülözhetetlen feltétele az informatikai háttér. A gazdasági 
területen 10 számítástechnikai programot használunk, ezek a főkönyvi könyvelő, a tárgyi 
eszköz nyilvántartó, a számlázó, a munkaügyi, a banki átutalásokat kezelő szoftverek. A 
MÁK felé történő adatszolgáltatás négy program igénybevételével zajlik, továbbá külön 
szoftver biztosítja a választások pénzügyi elszámolását. 
 
Ez évben több külső szerv ellenőrzése is érintette a Hivatalt.  
Áprilisban az ÁROP pályázat támogatásához kapcsolódó szabályszerűségi ellenőrzést végezte 
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási 
Programokat Ellenőrző Igazgatósága. A vonatkozó jelentés jelenleg egyeztetés alatt áll. 
Szintén ezt a pályázatot ellenőrizte a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, 
megállapításai ugyancsak további egyeztetést igényelnek.  
Az Állami Számvevőszék két témában is ellenőrzést végez az Önkormányzatnál, illetve a 
Hivatalnál. Mindkettő esetében az előzetes adatbekérések, dokumentum feltöltések, 
információ adások munkafázisában vagyunk. Az egyik ellenőrzés tárgyköre „Az időközi 
választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése”, azon belül a megismételt 
választás az ellenőrzés fókusza. A másik „a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi 
és vagyongazdálkodása” című ellenőrzésen belül a Szent Lázár Megyei Kórház 2011. évi 
fenntartói tevékenységéhez kapcsolódik. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) adta lehetőség alapján a belső ellenőrzést 
polgári jogi jogviszony keretében láttatjuk el. A belső ellenőr éves „időkapacitása” 20 nap, 
ezen belül 10 nap tanácsadói tevékenység, 10 nap ellenőrzésre fordítandó keret. Ez évben a 
belső ellenőrzés egyik kiemelt területe volt az informatikai ellenőrzés, ezen túl a céljelleggel 
nyújtott támogatások felülvizsgálata is részét képezte a szabályszerűségi ellenőrzésnek. A 
tanácsadói tevékenység a számviteli beszámolók felülvizsgálatára korlátozódott. 
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A gazdasági, pénzügyi területen négy fő köztisztviselő dolgozik, melyből három fő 
közgazdász diplomával rendelkezik. A végzettsége alapján mind a négy fő megfelel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 12.§-ában rögzített követelményrendszernek, azaz 
mérlegképes könyvelői szakképesítésű, illetve az osztályvezető könyvvizsgáló. A mindennapi 
munkában is hangsúlyt kap a folyamatos továbbképzés, ami nem csak a kötelező jellegű 
oktatásra terjed ki – melynek ez évben eleget tettek a szakterület alkalmazottjai –, hanem a 
változó jogszabályi környezet alapján a tudás folyamatos szinten tartására is. Az 
osztályvezető ez évben eleget tett a Bkr. alapján kötelező továbbképzési kötelezettségnek. 
 
 
 

3. Területfejlesztés, területrendezés: 
 
A 2014-2020-as időszak uniós forrásokból megvalósuló fejlesztései vonatkozásában a 
legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentum az Integrált Területi Program 
(továbbiakban: ITP), melynek feladata a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban:TOP) forráskeret felhasználási rendszerének meghatározása, és annak 
biztosítása, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb 
területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP célértékek megvalósulásához. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) által kiadott „Útmutató a megyék 
integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.0” című 
tervezésmódszertani dokumentumban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés 2015. március 3-
ai ülésére előkészítésre kerültek az ún. területi kiválasztási kritérium rendszert és az első 
körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalást tartalmazó táblák, melyekről az 
alábbi döntéseket hozta a testület: 
 

- 15/2015.(III.03.) Kgy.határozat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 
meghatározása; 

- 16/2015.(III.03.) Kgy.határozat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és 
indikátorvállalás elfogadása.  
 

A vonatkozó dokumentumok és határozatok 2015. március 3-án az Irányító Hatóság 
(továbbiakban: IH) – jelen tervezési szakaszban az NGM Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága – részére megküldtük. Az Európai Unióval történt 
egyeztetések alapján az ITP tervezési módszertana és tartalmi elvárása 2014-hez képest 
újraszabályozásra került az elmúlt időszakban, ezért az Útmutató irányelvei szerint a 88/2014. 
(X. 9.) Kgy. határozattal elfogadott változat átdolgozása vált szükségessé. Az IH helyettes 
államtitkára 2015. február 9-én kelt levelében közölte a tervezésre vonatkozó új határidőket, 
melynek betartása érdekében a Közgyűlés a 17/2015. (III. 03.) Kgy. határozatában a 
Területfejlesztési Bizottságot hatalmazta fel az ITP első körös változatának véleményezésére 
és jóváhagyására. A Bizottság a 20/2015. (IV. 01.) TERB. határozattal elfogadta Nógrád 
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Megye Integrált Területi Programja első körös verzióját. Az IH 2015. április 29-én küldte meg 
a minőségbiztosítási dokumentumot, mely alapján átdolgoztuk a vonatkozó anyagot, melyet a 
Közgyűlés a 32/2015. (V. 7.) Kgy. határozattal fogadott el. 
Az Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési Bizottság adminisztrációs hátterének 
biztosítása. Ez évben – jelen beszámoló elkészítéséig – átruházott hatáskörben a Bizottság 89 
határozatot hozott, melyből a megszűnt Regionális Területfejlesztési Tanács és a Megyei 
Területfejlesztési Tanács ún. hazai forrású pályázataihoz kapcsolódó lezárást rögzítő döntés 
67 volt.  

A folyamatban lévő és lezárt pályázatok darabszámát mutatja az alábbi táblázat: 
 
 

  *= 2015. november 30-ig. 

Szükséges kiemelni, hogy a döntéseket megelőzően minden esetben helyszíni ellenőrzésre is 
sor került. 
A vonatkozó pályázatok esetében rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a MÁK illetékes 
munkatársaival, ami előrevetíti a TOP végrehajtása során szükséges optimális együttműködést 
is.  
A hazai forrású pályázatok másik témaköre a követeléskezeléshez kapcsolódik. A 
folyamatban lévő ügyeket az alábbi táblázat részletezi: 
 

Szerződésszám Pályázó neve Pályázat címe 

31/GFC/1998. 
Techno-Metal 

Kft. 
Gépi, technológiai beruházás autóalkatrész-gyártó 

üzemhez 

44/GFC/1998. Korall Kft. Kerámia burkolólap-gyártó gépsor beszerzése 

2/GFC/1999. 
GAMMA-

SPRINT Kft. 
Fűrészüzem működéséhez szükséges gépek beszerzése 

8/GFC/1999. Korall Kft. Dekor csempe készítő üzem létesítése 

6/GFC/2001. 
BÁTONY-
STEEL Kft. 

Autóalkatrész gyártó fémipari üzem kialakítása 

13/GFC/2002. 
Fülöp-Hús 

Húsipari Kft.* 
Kapacitásbővítő és korszerűsítő, új termékgyártását 

megalapozó beruházás 

8/KKC/2003. 
Magyargéc-2000 

Kft. 
Asztalosipari kapacitásbővítés 

 
Az érintett gazdasági társaságok egy része már felszámolás alatt áll, a másik ügycsoport 
esetében ügyvéd segítségével elindítottuk a végrehajtást. 

Év Január 1-én folyamatban 
lévő, le nem zárt 
szerződések (db) 

Évközben lezárt 
szerződések 

(db) 

December 31-én 
folyamatban lévő, le nem 

zárt szerződések 
(db) 

2012. 1.734 263 1.471 

2013. 1.471 1.078 393 

2014. 393 267 126 

2015. 126 67 59* 
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Önkormányzatunk a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: NORDA), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense 
valamint a Helyi Akciócsoportok közreműködésével részt vettek a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya által megküldött – Országgyűlés elé 
tejesztendő 2016-ban esedékes szakmai beszámolóhoz kapcsolódó – kérdőív kidolgozásában.  
A kutatás célja a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak, szerepének 
alakulásáról valamint a területfejlesztési intézményrendszer és a feladatellátás feltérképezése 
volt. 
 
2015. június 15-én került megrendezésre Mátraverebély-Szentkúton a megyei jegyzők 
valamint a területfejlesztési és területrendezési és pénzügyi szakemberek részvételével az a 
szakmai konzultációs nap, melynek fő témája az ITP-hez kapcsolódó jövőbeni feladatok 
ellátása, a projektek finanszírozása, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet főbb 
kérdéseinek megvitatása volt. A rendezvény ülései több szekció keretében zajlottak, így a 
meghívottak „szakterületüknek” megfelelően tudtak hasznos információhoz jutni. 
 
2015. július 6-án az IH helyettes államtitkára levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 
az Európai Bizottság a felhívások véglegesítéséhez szükséges ún. „kiválasztási kritériumokat” 
elfogadta, megnyitva ezzel a lehetőséget az OP végrehajtásának mielőbbi megkezdéséhez. 
Utóbbihoz kapcsolódva az IH elkészítette a TOP-hoz kapcsolódó összes felhívás-tervezetet és 
egyezetés céljából megküldte azokat a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok 
részére. 
 
Az IH kérésének megfelelően az Önkormányzat és a Kft. megyénkre vonatkozóan kidolgozta 
a TKKR-hez tartozó értékelési szempontrendszer sablonját, valamint az éves fejlesztési keret 
véglegesítéséhez szükséges munkatáblázatokat, továbbá a felhívás-tervezetek első körös 
véleményezése is megtörtént a NORDA bevonásával.  
 
Az elküldött észrevételekhez, javaslatokhoz kapcsolódóan az IH személyes konzultációra 
adott lehetőséget 2015. augusztus 5-én, amelyen a Kft. ügyvezető igazgatója és a Hivatal 
osztályvezetője vettek részt. Az egyeztetésen megyénk részéről megfogalmazásra kerültek 
azok a fajsúlyos kérdések, melyek a leendő pályázatoknál és a vállalt indikátoroknál 
problémaként merülhetnek fel.  
Az IH minden megye felé jelezte, hogy a már beérkezett értékelési szempontrendszer 
átdolgozását végezzék el, hogy az minél inkább illeszkedjen az ITP-hez és a felhívás-
tervezetekhez. 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 116. számában megjelent a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat), amelyben 
elfogadásra került „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” című dokumentum, a 
határozatban megfogalmazott feltételek mentén. A Kormányhatározat 1. melléklet 3. 
pontjában megadott „eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékei” az ITP-
be átvezetésre kerültek, továbbá felülvizsgálatra kerültek az ütemezési és a forrásfelhasználási 
módokat mutató táblák is. 
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EREDMÉNYESSÉGI KERETBE TARTOZÓ INDIKÁTOROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az egyeztetések alkalmával a megyei önkormányzatok jelezték az IH felé, hogy a felhívás-
tervezetek keretében célszerű lenne az eltérő projektméretek miatt a minimum és a maximum 
forrásokat az adott területi szereplő igényeihez alakítani, ennek megfelelően a leendő TOP-
hoz illeszkedő projektek méretének, költségeinek figyelembevételével az álláspontunkat 
megküldtük az IH felé. 
 
A közgyűlés a már véglegesnek mondható anyagot – tekintettel arra, hogy az ITP 
felülvizsgálatára legközelebb 2016. első negyedévében kerülhet sor – a 2015. augusztus 31-ei 
ülésén megtárgyalta és a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozatával elfogadta. 
A módosított ITP az IH részére megküldésre került. 
 
Az IH-val történő egyeztetések eredményeként a kialakított felhívástervezetek többkörös 
véleményezésen mentek keresztül, melyben Önkormányzatunk is aktívan részt vett.  
Jelen időpontra az összes tervezet véleményezése megtörtént, így a pályázati kiírások 
vélhetően még ebben az évben megjelennek. 
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TOP FELHÍVÁSOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: vastagon szedve az első körben megjelenő felhívások 
 
A TOP felhívás-tervezeteit az Önkormányzat szakemberei a települési önkormányzatok minél 
szélesebb körével igyekeztek megismertetni, ennek keretében 2015. október 7-én 
Salgótarjánban, 8-án pedig Balassagyarmaton szakmai konferencia megrendezésére került 
sor. A résztvevők a leendő pályázatok tartalmáról, a támogathatóság feltételeiről és a 
pénzügyi forrásokról kaptak tájékoztatást az Önkormányzat és a TOP közreműködő szervezet 
feladatait ellátó Magyar Állam Kincstár szakembereinek részvételével. 
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A végrehajtás jelenlegi szakaszában a már korábban kialakított járási felelősökből álló 
rendszer továbbra is megmarad, ezen kívül a munkatársaink között felosztásra kerültek a 
felhívás-tervezetek (felhívások), így mindenki olyan témával foglalkozhat, amely hozzá közel 
áll, vagy szakmai előélete alapján abban jártassággal rendelkezik. 
 
2015. október 15-én érkezett meg az IH Helyettes Államtitkárának azon levele, mely szerint a 
megyei ITP a Kormányhatározatban foglalt feltételeknek megfelel így az véglegesen 
elfogadásra került. 
 
 

4. Főépítészi/építészeti feladatok elvégzése: 
 

 
 A 2014-2020-as tervezéshez kapcsolódóan egyre több település – megvalósítandó 
projektjeikhez kapcsolódóan – indította el a településrendezési tervek módosítást, valamint a 
városok hozzáláttak az Integrált Területi Stratégiájuk kidolgozásához.  
A dokumentumok a véleményezési szakaszában a Hivatal is részt vesz, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet alapján. 

Az elmúlt időszakban elvégzett főbb feladatok: 

1. A Településfejlesztési koncepció véleményezése: Bátonyterenye, Szécsény; 
2 ITS előzetes tájékoztatás: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
3. ITS véleményezés: Aszód, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
4. Településrendezési eszközök előzetes tájékoztatás: Bánk, Karancskeszi, Salgótarján, 

Szécsénke, Szurdokpüspöki; 
5. Településrendezési eszközök véleményezése: Jobbágyi, Karancskeszi, Nógrád 

(régebben), Palotás, Tar. 
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A fenti feladatokon túl a településektől egyre több megkeresés érkezik azzal kapcsolatban, 
hogy a fejlesztési projektjeik előkészítésében műszakilag az Önkormányzat segítséget 
nyújtson.  
 
 
 

III. 
 

Egyéb egyedi, illetve folyamatosan jelentkező feladatok 
 

 

1. Hivatali dokumentumok, a honlap felülvizsgálata 
 
 
2015-ben a Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, rendelkezések és  
belső szabályzatok, egyéb – működést és a feladatellátást szabályozó – dokumentumok 
célszerűségi és törvényességi szempontból történő felülvizsgálatát. 
 
A felülvizsgálat eredményeként már az év első félévében sor került a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására, 
a Hivatali köztisztviselők, munkavállalók munkaköri leírásainak aktualizálására.  
A Közgyűlés által hozott rendeletek, a főjegyzői, elnöki, illetve együttes rendelkezések 
felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. 
 
A Hivatal kijelölt köztisztviselői közreműködtek Nógrád Megyei Önkormányzatának új 
honlapja jogi, szakmai, informatikai és adminisztratív jellegű felülvizsgálatában, a szükséges 
módosítási javaslatok elkészítésében. A Hivatal által javasolt pontosítások, kiegészítések és 
korrekciók átvezetése jelenleg is folyamatban van, melynek elvégzését folyamatosan 
kontrolláljuk.  
 
2015. március 5-én megalakult a „Nógrád megye biztonságáért” munkacsoport, melynek 
tagjai között a megyei állami szervek – Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Balassagyarmati Fegyház- és Börtön, Magyar Közút Nonprofit Kft, Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Adó-és Vámhivatal – mellett civil szervezetek is 
bevonásra kerültek. A munkacsoport célja, hogy Nógrád megye lakossága biztonságérzetét 
növelje, ezzel a népességmegtartó erőt fokozza. A biztonságos élettér alatt nem csak a 
bűncselekmények megelőzését értjük, hanem minden veszély megelőzését: legyen szó akár 
árvízről, különböző katasztrófahelyzetekről (illetve annak megelőzéséről),  a mindennapi élet 
általános, ismert vagy kevésbé ismert veszélyhelyzeteinek feltárásáról, megelőzéséről.  A 
munkacsoport célja a biztonság megteremtése, ennek érdekében szemléletformáló, 
ismeretterjesztő projektek generálása, az érintett szervezetek számára a munka koordinálása 
érdekében közös platform lehetőségének biztosítása. A munkacsoport számára fontos 
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megismerni a részt vevő szervezetek projektjavaslatait, hogy azokat a megyei fejlesztésekhez 
illeszteni lehessen, a források biztosításában – lehetőségeink szerint – részt vehessünk.  

Mindennek ellenére az egyik legnagyobb terület a bűnüldözés, a bűncselekmények 
megelőzése, ilyen jellegű projektjeinket erősítéseként  bírjuk dr. Hatala József, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács elnökének támogatását.  

 
 

2. Irattárban elhelyezett iratok rendszerezése 
 
A Megyeháza épületének földszintjén, illetve pince részén található egyes irattári helyiségeket 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság közösen használja. Ezen helyiségekben elhelyezett iratok szétválogatása, 
rendszerezése, elkülönítése, selejtezésre előkészítése vált indokolttá figyelemmel az iratok 
jelenlegi rendezetlen állapotára. 
A Hivatal koordinálásával az irattári helyiségeket használó – fentebb nevesített – a feladat 
ellátására együttműködési megállapodást kötöttek. 
A Hivatal vállalta a lebonyolító szerepet. A megállapodásban rögzített feladatok ellátása 
folyamatban van. 

 
 

3. A partnerség elvének támogatása: 
 
 
Az ágazati célkitűzések a megyei önkormányzatok irányába alapvető elvárásként fogalmazzák 
meg, a partnerség elvének minél szélesebb körű támogatását és érvényre juttatását.  
Ezen elvárás mentén a Nógrád Megyei Önkormányzat feladat- és célkitűzései között is 
kiemelt jelentőséggel bír a megyei fejlesztések, a komplex térségi programok támogatása, a 
gazdaság és a tudomány, valamint a civil szféra közötti konstruktív együttműködés 
fejlesztése. 
Az Önkormányzat stratégiai együttműködésének irányát jól példázza, hogy már az elmúlt 
évben is több intézménnyel is sor került partnerségi együttműködési megállapodás 
megkötésére. Ez a szándék az önkormányzat 2015. évi tevékenységének is az alapját képezte.  
 
Az együttműködéshez szükséges előkészítő, jogi, speciális szakmai, adminisztratív és 
koordinációs munkában a Hivatal apparátusa is jelentős szerepet vállalt. 
 
Ez egyrészt jelenti a már korábban megkötött megállapodások továbbfejlesztéséhez, jogi és 
szakmai szempontú felülvizsgálatához nyújtott segítséget, magába foglalja másrészt az új 
igények mentén megkötendő együttműködési konstrukciók kidolgozásához szükséges 
segítségnyújtást. 
 



23 

 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határmenti térségek 
együttműködésére, különösen az azok között kialakuló közlekedési kapcsolatrendszerre. 
Tekintettel arra, hogy Nógrád megye a Szlovák Köztársasággal határos, mindenképp 
szükséges volt megvizsgálni azokat a közúti összeköttetéseket, melyek a dél-szlovák területek 
és a megyénk közötti társadalmi-gazdasági kapcsolatokat szorosabbá fűzhetik.  

Már a tervezés korai szakaszában elindultak a tárgyalások új határátkelők nyitásáról a két 
ország között.  

A két ország miniszterelnöke 2013. július 2-án együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a 
hátáron átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, melyben a felek rögzítették azon 
vállalásukat, hogy 2014-2020 között 25 új, határon átnyúló közúti kapcsolatot építenek ki 
Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. 

Összhangban a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztése tárgyában született 
korábbi megállapodásokkal 2014. március 27-én Szadán újabb Együttműködési 
Szándéknyilatkozat (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) aláírására került sor. Ebben a felek 
kinyilvánították, hogy az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszaka alatt 
megvalósítják a Szándéknyilatkozatban szereplő indikatív projektlistában felsorolt 
közlekedési kapcsolatokat Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. 

Az érintett felek részvételével megtartott egyeztető fórumokon, megbeszéléseken, helyszíni 
bejárásokon a Hivatal érintett munkatársai is jelen voltak, illetve konstruktív szakmai 
háttérmunkával segítik a projekt sikeres megvalósítását. 

 
 

4. A TÁMOP-7.2.2-11/K-2015-0005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos feladatok: 

 
 
Az EMMI TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztálya  „A 2014-20-as 
időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett 
Operatív programok lehatárolásának vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb településekre 
fókuszálva” projekttervezésre hívta fel Nógrád Megye Önkormányzatát „Technikai 
segítségnyújtás” 7. prioritás keretében. 

 
A 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat rendelkezett a tervezési felhívások 
megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő 
hozzájárulásról. 
 
A projekt célja a 2014-ben elkészült a Megyei Területfejlesztési Koncepció. Szükséges a 
koncepciót kiegészíteni egy ún. Humánfejlesztési Stratégia és az ahhoz kapcsolódó 
módszertan elkészítésével a 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések 
előkészítése, összehangolása az EFOP és az érintett operatív programok vonatkozásában. 
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A projekt eredményes megvalósítása érdekében a Hivatal kijelölt köztisztviselői a szükséges 
jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásban konstruktívan 
közreműködnek. 

 
 

5. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elrendelése: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában ez 
idáig nem került sor jogszabályban meghatározott rendszerességgel foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatokra. 
 
Ezen hiányosság megszüntetése érdekében, a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény által előírt és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 271/1995. (VII. 25.) 
NM rendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. 
rendeletben, valamint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a Hivatal megbízási szerződést kötött a Sashegyi-MED Kft-vel a Hivatal 
köztisztviselői, munkavállalói munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzésére. 
 

 

 

6. Informatikai rendszer korszerűsítése, 
számítógépes munkaidő-nyilvántartó rendszer használata 

 
2015. év első negyedévében lefolytatott belső ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatalnál használt 
szoftver nem volt legális. A jogszerűtlen állapot felszámolása, a legális szoftver beszerzése és 
használata érdekében a szükséges intézkedést megtettem. Ezzel összhangban az 
önkormányzat célul tűzte az informatikai rendszerének korszerűsítését, belső hálózatának 
biztonságossá tételét. Az ehhez szükséges hardverek és szoftverek részben rendelkezésre 
álltak, de a munkaállomások többségén az operációs rendszer cseréje vált szükségessé, 
valamint a meglévő szerverpark átkonfigurálására és kapacitás-bővítésére is elkerülhetetlenné 
vált. 

Az önkormányzat és a Kft. szoros a munkakapcsolatát, valamint a két szervezetnél 
rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásának a lehetőségét nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni, így az informatikai rendszer úgy került átszervezésre, hogy a közös munkát 
hálózati szinten is támogassa. 

Fontos szempont volt a szervezeti struktúra szerinti egyéni- és csoportszintű hozzáférés 
szabályozása, valamint a munkaállomásokon történő biztonsági szint emelése. 
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Az új informatikai rendszer a felhasználók egyértelmű hálózati azonosításával lehetővé tette 
az elektronikus, rugalmas munkaidő-nyilvántartás bevezetését. A kiválasztott nyilvántartó 
szoftvernek jelenleg a teszt üzeme zajlik. 

 

 

7. A jegyzői munkakörhöz kapcsolódóan folyamatosan jelentkező 
feladatok: 

 
 
Feladataim teljesítése során folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam: 
 

a) a Hivatal szakszerű és törvényes működésére, 
b) a választott tisztségviselők munkájának támogatására, 
c) az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának 

kontrollálására, 
d) a Hivatal működését érintően a Közgyűlés elnökének folyamatos tájékoztatására, 
e) a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére, 
f) az állami, önkormányzati és civilszervezetekkel való konstruktív együttműködésre, 
g) a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi 

eszközök biztosítására, 
h) a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére. 

 

 

Salgótarján, 2015. november 30. 
 
         dr. Szabó József 
            megyei jegyző 


