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ELNÖKI JELENTÉS 
 
 

a két ülés között történt főbb eseményekről, 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 

a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 
bizottsági véleményekről, javaslatokról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. május 26-ai ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai 
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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, a 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. május 17-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai 
összegezését. 
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2016. május 17-ei ülése – határozatképtelenség miatt – 

elmaradt. A bizottság a 2016. május 26-ai 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 

 
− Nógrád Megye Önkormányzatának lehetősége nyílik a családbarát munkahely pályázaton részt 

venni, melynek célja a családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése. A maximum 2 
millió Ft pályázati összeg keretében – 100%-os támogatottság mellet – a többek között 
rugalmas munkaszervezésre, kisgyerekes szülők támogatására, bérezésre, férfi munkavállalók 
szülői szerepének megerősítésére lehet költségeket tervezni. A támogatási időszak jelen 
pályázat keretében 2016. június 1.- 2017. június 1. közé eső időszak, és minden évben újra 
pályázható.   
Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel 
együtt, egymást erősítve tud pályázni, így az érintett önkormányzati és az önkormányzati 
hivatali dolgozók munkakörülményeiben további javulás várható.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− 2016. május 18-án került sor a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 

Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORRIA Kft.) taggyűlésére, ahol a napirendek 
között szerepelt a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a 2016. évi üzleti terv 
elfogadása. 
A NORRIA Kft. 2007-től működő gazdasági társaság. A jegyzett tőke nagysága 10.000 E Ft, a 
tulajdonosi kör összetett, a régió három megyei önkormányzatának 1,65 – 1,65 M Ft, a BAZ 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának 1,12 M Ft, továbbá 7 gazdasági társaságnak 560-560 
E Ft a tulajdoni részaránya. A NORRIA Kft. 2015-ben 16.739 E Ft veszteséggel zárta az üzleti 
évet, melyet az eredménytartalék még fedezett. Ugyanakkor az látható, ha 2016-ban is 
megismétlődik ez a folyamat, az már tőkevesztéssel jár. Bár az ügyvezetés a 2016. évi üzleti 
tervet minimális, 259 E Ft eredménnyel terjesztette a tulajdonosok elé, továbbra is bizonytalan 
a bevételek teljesíthetősége. A NORRIA Kft.-ben lévő üzletrész névértéken történő 
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elidegenítését már 2012-ben megpróbálta a közgyűlés, sajnos ez sikertelen volt. Tekintettel az 
említett gazdasági folyamatokra, indokoltnak látom, hogy az üzletrész értékesítését újból 
megpróbáljuk. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 
− A 22/2016. (IV. 28.) Kgy. határozattal a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

egyetértett Nógrád Megye Integrált Területi Programja (a továbbiakban: ITP) teljeskörű 
módosításának szükségességével.  
Az ITP felülvizsgálatáról a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárának hivatalos értesítése megtörtént. 
Jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárságával (a továbbiakban: IH) zajlik a folyamatos egyeztetés és az ITP 
átdolgozása, melynek végleges változatát a közgyűlés augusztus 25-ei soron kívüli ülésén 
tárgyalja, figyelemmel arra, hogy Nógrád Megye Módosított Integrált Területi Programját 
2016. augusztus 31-ig kell megküldeni az IH számára.  
A fentiek okán a közgyűlés 2015 decemberi ülésén elfogadott, majd legutóbb az áprilisi ülésen 
módosított 2016. évi ülésterve május 26-ai ülésének napirendjén szerepelt a „Beszámoló 
Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódó feladatok 2016. I. félévi 
teljesítéséről” című előterjesztés. Tekintettel arra, hogy az IH által kiadott útmutató és a benne 
szereplő határidők kifejezetten az ITP módosítására fókuszálnak, nem tartom szükségesnek az 
I. félévi beszámoló beterjesztését a testület elé.  

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

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
− Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság I. féléves munkájáról 

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 Nógrád Megye Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 
meghatározására 
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 Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
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 
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− Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat 
benyújtására 
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 

 
− Javaslat 

I. a Ma a Holnapért Alapítvány 
II. a Palócföld Hagyományőrző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány 
III. a PRO STUDIO BBG Alapítvány 
IV. a Polgári Szécsényért Alapítvány 
V. a Palócföld Hagyományőrző és Vidékfejlesztési Közhasznú Alapítvány 
támogatására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A III. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A IV. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az V. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített „Az időközi választásokra fordított 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése” jelentésről 
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 
 
 

− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. április 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 
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− Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására  
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg az előterjesztésben foglalt 
javaslatokat.  

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
Április 21-én Szarvasgedén a Silvestris és Szilas Kft. beruházásában megvalósuló Gyógynövény 
feldolgozó üzem alapkőletételén vettem részt. 
 
Április 22-én köszöntőt mondtam az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal által 
szervezett a „Jövőért, gyermekeink oktatásáért” címmel megrendezett Nógrád Megyei Igazgatói 
Konferencián. 
Részt vettem a Somosi Kultúráért Egyesület 20 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
egyesületi taggyűlésen. 
 
Április 23-án köszöntőt mondtam a Héhalom Község Önkormányzata által szervezett „II. Böllér 
Bajnokok Ligája” fesztiválon, és részt vettem az ennek keretein belül megrendezett Héhalom és 
környező 6 település CÖF-CÖKA támogatásával létrejött termelői közösségekről szóló tájékoztatón. 
 
Április 24-én a salgótarjáni Szent József plébániatemplomban a templom 80. évfordulója alkalmából 
megtartott ünnepi szentmisén vettem részt. 
 
Április 26-án részt vettem Budapesten a Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. Monitoring 
Bizottsági ülésén. 
 
Április 28-án tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Április 29-én a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Átfogó ellenőrzések megnyitó 
értekezletén vettem részt. 
 
Április 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a József Attila Művelődési és Konferencia 
Központban a Tánc világnapja alkalmából megrendezett „Dallal, Tánccal, Szeretettel” című 
gálaműsoron. 
 
Május 2-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a 
NORDA taggyűlésen Miskolcon. 
 
Május 3-4-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt Tengelicen a MÖOSZ taggyűlésen. 
 
Május 7-én Somoskőben az Európai Családi Majális Palócföldön rendezvényen mondtam köszöntőt. 
 
Május 8-án részt vettem a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely Ferences Galériájában 
megrendezett a kommunista időszak pap áldozatainak hagyatékából összeállított „Számon-tartva” 
című kiállítás megnyitóján. 
 
Május 18-án az Egererdő Zrt. és Szurdokpüspöki Község Önkormányzata által rendezett Diósi-
tanösvény ünnepélyes megnyitóján vettem részt. 
 
Salgótarján, 2016. május 20.   
  
 
         Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

1. A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését az 1. sz. 
melléklet szerint elfogadja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatja, hogy Nógrád Megye Önkormányzata az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által „Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása” címmel, „CSP-CSBM-16” kódszámmal kiírt pályázatra forrásigényt 
nyújtson be.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat főbb mérföldköveiről folyamatosan tájékoztassa a 
testületet. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke    
  

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése ismételten dönt a NORRIA Észak-Magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész 
névértéken történő értékesítéséről. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt az 
elidegenítéshez szükséges intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére és aláírására. Az 
intézkedések eredményéről a testület felé legkésőbb az év utolsó ülésén kell beszámolni. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2016. május 26. 

 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
           
































