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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. február 16-ai ülésén felülvizsgálta a képviselői 
vagyonnyilatkozatokat. Megállapította, hogy 15 képviselő vagyonnyilatkozata beérkezett. A 
formailag hibás nyilatkozat kijavítására 2016. február 25-ig nyújt lehetőséget, továbbá 
megtárgyalta és elfogadta Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési 
tervét, valamint az azzal összefüggő feladatokat. 
 (A határozatokat a határozati javaslat 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2016. február 16-ai ülése – határozatképtelenség miatt – 

elmaradt. A bizottság a 2016. február 25-ei közgyűlés ülését megelőzően fogja megtárgyalni a 
meghívójában szereplő napirendi pontokat. Az ott elhangzott döntésekről, véleményekről a 
közgyűlés ülésén számolok be. 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Cseresznyés István képviselő úr megkeresett a 
bátonyterenyei Barják féle képeslapmúzeum ügyében. Az öt éve bezárt kiállítás megálmodója, 
egyben üzemeltetője és tárlatvezetője Barják Gyula 1988-tól 2010-ig fogadta a látogatókat. 
Nagybátonyiaktól hazánk számtalan településén át, Németországon, Franciaországon, az 
Egyesül Államokon át, Japánig bezárólag számtalan helyről fogadta az idelátogatókat. 
Mindemellett több tucat cikk jelent meg a múzeumról helyi, megyei és országos lapokban. 
Barják Gyula több témában vándorkiállítással színesítette a megye iskoláinak, művelődési 
házainak rendezvényeit. A vendégkönyv lapozgatása során csak pozitív vélemények 
olvashatóak mind a tárlatvezetés minőségéről, a tárlat anyagáról, valamint a hely varázsáról. A 
kiállítás kezdetektől fogva forráshiánnyal küzdött, és a kevés támogatón túl csak a tulajdonos 
„megszállottságán” és elhivatottságán múlt annak működése. A több mint negyvenezer 
darabból álló gyűjtemény, ami közel tízezer látogató, valamint muzeológusok és profi gyűjtők 
által is elismert anyag, várja, hogy újra örömöt okozzon a látogatóknak. A képviselő úr 
meglátása szerint megyei szinten mindenképpen szükséges kezelni a múzeum sorsát. A 
kiállítás anyaga Magyarországon egyedülálló, ezért méltán lehetne újra Nógrád megye 
turisztikai különlegessége.  
 

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

− A 82/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat 3. pontjában felhatalmazást kaptam arra, hogy a NORDA 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: NORDA) jövőbeni működésére vonatkozó stratégiai jellegű döntések 
meghozatala során maximálisan vegyem figyelembe Nógrád megye érdekét, egyben utasított a 
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közgyűlés, hogy a NORDA-val kapcsolatos döntésekről folyamatosan adjak tájékoztatást. A 
testület döntésének megfelelően az elmúlt időszakban történteket az alábbiakban foglalom 
össze: 
A tulajdonosok a 2015. december 10-ei taggyűlésen kifejezték azt a szándékukat, hogy a 
NORDA-t beolvadásos kiválás útján kívánják átalakítani, mely folyamat során Heves Megye 
Önkormányzata és Önkormányzatunk kiválik a NORDA-ból. Az egyes jogi személyek 
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. § (3) 
bekezdése szerint a taggyűlésnek döntenie kell a beolvadásos kiválási folyamatban résztvevő 
könyvvizsgáló személyéről. A könyvvizsgáló személyére az előzőekben említett taggyűlésen 
javaslatot tettem, azt követően az ügyvezető megkereste dr. Pál Tibort azzal, hogy adjon 
ajánlatot a beolvadásos kiválási folyamattal kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok ellátására. 
Dr. Pál Tibor a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és 
Módszertani Intézet igazgatója, tanszékvezető egyetemi docens, ugyanakkor a 2016 
januárjától a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnöke. A megbízási díj összege 1.800.000 Ft. 
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 32. § (4) bekezdése szerint a változásbejegyzési eljárás során a jogi képviselet is 
kötelező. A jogi képviselet magában foglalja – többek között – az átalakulásra vonatkozó 
időterv összeállítását, az átalakulással érintett gazdasági társaságok vonatkozó legfőbb szervi 
határozatainak jogi előkészítését, a szétválási-egyesülési szerződés, cégközlönyben történő 
közzétételre vonatkozó közlemény, kapcsolódó munkavállalói tájékoztatás előkészítését, a 
hitelezői biztosíték iránti igények kezelésében történő jogi eljárást, átalakulásra vonatkozó 
cégeljárás lefolytatását az illetékes cégbíróság előtt. A jogi képviseletre javasoltam a Simon 
Ügyvédi Irodát, dr. Lassán Csaba ügyvédet. Az Ügyvédi Iroda tevékenysége kiterjed a 
gazdasági társaságokkal kapcsolatos mindennemű társasági jogi változás (alapítás, módosítás, 
szétválás, egyesülés, átalakulás, tőkeemelés, végelszámolás, felszámolás), valamint akvizíciós 
tranzakciók lebonyolítására. Ajánlatuk 1.500.000 Ft + ÁFA. 
A 2016. február 12-én lebonyolított írásbeli szavazás során a taggyűlés a fent említett 
személyek megbízását fogadta el. 
A 2016. évi költségvetésről szóló rendeletet testületünk az elmúlt év decemberében fogadta el, 
melynek lényeges eleme, hogy csak megalapozott, „biztos” forrást tartalmaz, ugyanakkor 
ezzel párhuzamosan kerültek betervezésre a kiadások. Már ekkor látható volt, hogy elsősorban 
a területfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó humánerőforrás szükséglet és a költségvetési 
lehetőségek nem mutatnak összhangot. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Ügynökség) az elmúlt év novemberéig pályázati forrásból hat főt 
foglalkoztatott, akik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához 
kapcsolódó előkészítő munkafázisok végzése érdekében 2015 decemberétől 2016 januárjáig 
áthelyezésre kerültek a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
állományába. Az előzőekben említett költségvetési korlátok nem tették lehetővé a hosszabb 
időtávú foglalkoztatást. Tekintettel arra, hogy a NORDA jelentős likviditási tartalékkal 
rendelkezik – mely a beolvadásos kiválás során a kötelezettségekkel párhuzamosan tárgya lesz 
a szétválási tervnek –, a NORDA 2016. január 19-ei taggyűlésén felvetésre került, hogy az 
említett hat főt a továbbiakban a NORDA foglalkoztassa tovább. A tulajdonosok a 
javaslatunkat támogatták, így 2016 februárjától öt főt (egy fő időközben távozott) a NORDA 
alkalmaz két hónapra. 
A személyzeti témakörhöz kapcsolódva szükséges azt is megemlíteni, hogy a Hivatal 
területfejlesztési feladataihoz sikerült három, pályázati tevékenységben jártas kollégát 
felvenni. A kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat a Salgótarjáni és a Szécsényi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelentősen támogatja, így ez a megoldás 
költségvetésünk szempontjából is pozitívnak mutatkozik. További eredmény, hogy 
részmunkaidős foglalkoztatás keretén belül a főépítészi státuszt is sikerült betölteni. 
Összefoglalva, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály 7,5 fővel, az Ügynökség 2 
fővel látja el a közvetlenül önkormányzatunkhoz kapcsolódó alapfeladatokat, míg a NORDA-
nál közvetetten 5 fő került foglalkoztatásra. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
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− A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft-hez (a továbbiakban: NORDA) kapcsolódó átalakulási folyamatról részletesen 
beszámoltam az előző pontban. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 5.§ o) alapján a közgyűlés át nem ruházható hatásköre 
a gazdálkodó szervezetbe való belépés, kilépés, gazdálkodó szervezet alapítása, 
megszűntetése. A NORDA átalakulási terve – a tervezettek szerint – áprilisban kerül 
beterjesztésre, így a közgyűlés áprilisi ülésére javasolom a NORDA ügyének tárgysorozatba 
történő felvételét. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 
− A testület 2016 januárjában a 4/2016. (I. 28.) és az 5/2016. (I. 28.) Kgy. határozattal fogadta el 

a Nógrád Megyei Roma, valamint a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
testületi működésének személyi, tárgyi feltételei biztosítására, a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátására, továbbá gazdálkodása általános szabályaira vonatkozó 
megállapodásokat. 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 8-ai, a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a február 12-ei ülésén tárgyalta és hagyta jóvá a 
megállapodásokat, így azok aláírására az üléseket követően sor került. 

 
3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII. 29.) Kgy. rendelet 12. számú függelékének módosítására 
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 
 

− Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 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 
 

− Javaslat a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta meg, a Területfejlesztési 
Bizottság 2016. február 25-ei, soron kívüli ülésén fogja megtárgyalni. 

 
− Javaslat a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési 

projektjeiben a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem tárgyalta meg, a Területfejlesztési 
Bizottság 2016. február 25-ei, soron kívüli ülésén fogja megtárgyalni. 
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− Javaslat a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel összefüggő felhívás elkészítésére és 
közzétételére 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. január hónapban 

végzett tevékenységéről 
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 
 

Január 22-én Salgótarjánban részt vettem Móricz Zsigmond emléktáblájának újraavatásán. 
Balassagyarmaton a volt vármegyeháza dísztermében megrendezett „Palóc Falvak és Városok avagy 
Határmente Napjainkban” című rendezvényen vettem részt. 
Ünnepi köszöntőt mondtam és átadtam a Madách Ünnepségen a Nógrád Megye Madách Imre díjait. 
 
Január 23-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Héhalomban a közösségi házban 
megtartott a Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület évzáró- 
évértékelő rendezvényén. 
 
Január 27-én a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Salgótarján várossá 
nyilvánításának 94. évfordulója, a Magyar Kultúra Napja és a József Attila Művelődési és Konferencia 
Központ 50 éves jubileuma alkalmából rendezett városi díszünnepségen vettünk részt és koszorúztunk 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral és dr. Langár Ágnes aljegyző asszonnyal. 
 
Január 28-án tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Január 29-én részt vettem Palotáson a Dél-Nógrádi Önkormányzati Egyesület taggyűlésén. 
Barna János alelnök úr és dr. Bablena Ferenc István alelnök urak képviseltek és koszorúztak 
Balassagyarmaton a Civitas Fortissima ünnepségén. 
 
Január 30-án Szandán a Petőfi Sándor Művelődési Házban megrendezett Bor- és Süteményversenyen 
vettem részt,  a zsűri elnöki felkérésnek tettem eleget. 
 
Február 5-én részt vettem Héhalomban a CÖF termelői közösségek integrált térségfejlesztési 
Műhelymegbeszélésén. 
 
Február 8-án dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
évértékelő állományértekezletén. 
 
Február 12-én részt vettem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett „A 2015. 
Év Legeredményesebb Sportolója” díjátadó ünnepségen. 
 
Február 14-én Somoskőújfalu Község Önkormányzatánál a Somoskőújfalu anyaországhoz történő 
visszacsatolásának 92. évfordulója alkalmából tartandó „Hazatérés napja” rendezvényen mondtam 
ünnepi beszédet. 
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Február 16-án dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt és megnyitotta az Optimum Munkapróba 
Központ által szervezett Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról szóló 
munkáltatói szakértői fórum és kerekasztal rendezvényét. 
 
Február 17-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Salgótarjáni Erdélyi-Kör, a Magyarok 
Világszövetsége Salgótarjáni Csoportja és a POFOSZ Nógrád megyei Szervezete által a Balassi Bálint 
Megyei Könyvtárban szervezett Emlékezés a kommunizmus diktatúra áldozataira rendezvényen. 
 
Február 18-án részt vettem az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ 
szervezésében megrendezett Klímakonferencián. 
 
Salgótarján, 2016. február 18.     
 
         Skuczi Nándor 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
1. A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-2. sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrád Megyei 

Értéktár Bizottság Szakmai Munkabizottsága, valamint szükség esetén egyéb szakértő bevonása 
útján vizsgálja meg a bátonyterenyei Barják féle képeslapmúzeum szakmai színvonalát, 
valamint további működési lehetőségeit. 
Az elkészült szakértői vélemény alapján tájékoztassa a közgyűlést a képeslapmúzeum működése 
biztosításának lehetséges alternatíváiról. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Határidő: a közgyűlés júniusi ülése 

 
3. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jövőbeni működésére vonatkozó taggyűlési 
döntések meghozatala során a közgyűlés elnöke által képviselt álláspontokat.  
A közgyűlés továbbra is utasítja elnökét a 82/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat 3. pontja szerinti 
eljárásra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

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

következők szerint fogadja el: 
 

„Törvényességire leadás: április 6. (szerda) 
Postázás: április 15. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: április 19. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 21.  (csüt.) 

 
Április 28. 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, vagyonkimutatásáról és 

költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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 3. 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 

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

értékelésére, valamint 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5. Javaslat a határmetszési pontok felülvizsgálatára 

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

 
6. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításával összefüggő feladatok 

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

 
7. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi 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. február 25. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
           








