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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 2016. január 19-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
elfogadta 2016. évi üléstervét és döntött „Nógrád” név használat iránti kérelem elbírálásáról.  
(A határozatokat a határozati javaslat 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2016. január 19-ei ülésén – átruházott hatáskörben – elfogadta 

2016. évi üléstervét.  
(A határozatot a határozati javaslat 3 sz. melléklete tartalmazza.) 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A közgyűlés decemberi ülésén tárgyalta és fogadta el 2016. évi üléstervét. A januári ülés 
napirendjei között szereplő „Javaslat a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos 
döntések meghozatalára” és a „Javaslat a települési önkormányzatok támogatásból 
megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjeiben, a megyei önkormányzat szerepvállalásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztések későbbi időpontban – várhatóan 
februárban – fognak a közgyűlés elé kerülni. Az ülésterv elkészítésekor még nem volt ismert a 
TOP felhívások megjelenésének végleges időpontja. Tekintettel arra, hogy a TOP 2015. évi 
fejlesztési keretének meghirdetésekor a Magyar Közlönyben megjelent időponthoz képest a 
felhívások később jelentek meg, a fenti előterjesztések megtárgyalására is csak későbbi 
időpontban tud sor kerülni. 

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság – a 2016. január 19-ei ülésén elhangzott képviselői felvetés 
kapcsán – javasolja a közgyűlésnek, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a különböző 
oktatási és szociális intézményekben dolgozók megbecsülése kifejezéseként a kitüntető címről 
és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendeletet vizsgálja felül. Így indokolt a javaslatot a 
februári ülés napirendjére tűzni. 

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

 
− A testület 2015 decemberében tárgyalta, s 90/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatával elfogadta a 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata módosítását. 
A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Cg. 12-09-006043/71. számú végzésével a 
változás bejegyzését elrendelte. 
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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 (V. 

számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést mindkét bizottság a közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni. 
 

− Tájékoztatás a KEHOP – 1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan 
és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című felhívás szerinti projektben való 
részvételről 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési 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 valamennyi bizottság megtárgyalta. 

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

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2016. évi szabadságolási 

ütemterve jóváhagyására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 

December 14-én megnyitó köszöntőt mondtam a TÁMOP-7.2.1-11/K „Technikai segítségnyújtás” 
című projekt zárórendezvényén. 
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December 16-án részt vettem Szirákon a Magyar Államkincstár által szervezett TOP Információs 
Napon és sajtótájékoztatón. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és átadta a Dornyay Béla Múzeumban a Nagy Iván 
Honismereti Pályázat díjazottjának az önkormányzat által felajánlott ajándéktárgyat. 
Képviselt Bátonyterenyén a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett alapkőletételen. 
Bátonyterenyén a Lokálpatrióták Társasága által szervezett „Vacsoraszerda 12/2015.” rendezvényen 
vett részt. 
 
December 17-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és képviselt Varsányban a Közösségi Házban 
megrendezett karácsonyi ünnepségen. 
 
December 18-án részt vettem a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Karácsonyi rendezvényén.  Szuhán a Művelődési Házban megtartott Mindenki Karácsonya 
rendezvényen voltam jelen. 
 
December 19-én Dorogházán az „Energetikai korszerűsítés Dorogházán” című projekt ünnepélyes 
zárórendezvényén vettem részt. Részt vettem Egyházasdengelegen a Községházán megrendezett 
„Élhető település – élhető környezet” című projekt átadó ünnepségén. 
 
December 20-án Szurdokpüspöki Falukarácsonyán vettem részt. 
 
December 21-én részt vettem Bátonyterenyén a Környezet és Energia Operatív program „Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című konstrukció keretében felújított iskolaépületei 
hivatalos átadó ünnepségén. dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk a Salgótarján 
Megyei Jogú Város által szervezett hagyományos évzáró rendezvényen a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központban. 
 
December 22-én Jobbágyi Község Önkormányzata által szervezett Művelődési Ház és Óvoda 
épületenergetikai beruházásának ünnepélyes átadásán vettem részt. 
 
Január 9-én a XXIV. Gabora Gálán vettem részt, melyet Nógrád Megye Önkormányzata is támogatott. 
 
Január 13-án az 1944. évi lavinaszerencsétlenség áldozatai emlékére rendezett koszorúzáson 
képviseltem a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlését. 
 
Január 16-án a Stécé Kávézóban megrendezett XXV. Mérnök Bálon vettem részt. 
 
Január 19-én a „Tájékoztató a környezeti és energiahatékonysági operatív programról” című 
rendezvényen vettem részt, ahol Szabó Zsolt, a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkár tartott előadást és válaszolt az érdeklődők kérdéseire. 
 
Január 19-én dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző úr valamint dr. Bablena Ferenc István alelnök úr 
vett részt a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. taggyűlésén. 

Salgótarján, 2016. január 19.  
     
 
 
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-3. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre szóló módosított üléstervét a 

következők szerint fogadja el: 
 

„Törvényességire leadás: február 3. (szerda) 
Postázás: február 12. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: február 16.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: február 18.  (csüt.) 

 
Február 25. 

 
2. Javaslat a kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet 

felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3. Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására  

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  

 
3. Javaslat a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
4. Javaslat a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési 

projektjeiben, a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság” 

 
b) A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért 

felelősök részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző    

 
 

Salgótarján, 2016. január 28. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
           


















