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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 Területfejlesztési Bizottság 2016. július 14-ei soron kívüli ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött a decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról.  
(A határozatokat a határozati javaslat 1-11. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− 2016. augusztus 18-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk a „Szlovákia-
Magyarország közötti újabb határmetszési pontok megépítése az Interreg V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében megrendezett szakmai egyeztetésen 
Mátraverebély-Szentkúton. 
A szakmai értekezlet létrehozott egy szűkebb körű munkacsoportot melynek magyarországi 
vezetője Sándor Ildikó ügyvezető asszony. Besztercebánya Megyei Önkormányzata 
tájékoztatott arról, hogy elhárultak azok a jogi akadályok, amelyek a benyújtandó közös 
projekteket eddig szlovák részről nem tették lehetővé. Megállapodás született abban, hogy 
Drégelypalánk és Ipolyhídvég, valamint Őrhalom és Ipolyvarbó között megépítendő 
határmetszési pontokhoz kapcsolódóan kerül elsőkörben megtervezésre, a legkésőbb 2016. 
október 31-ig benyújtandó pályázat. Balassagyarmat és Kóvár , valamint Hugyag és 
Szécsénykovácsi között megépítendő határmetszési pontokban a két fél között jelenleg nincs 
konszenzus, ezért ezen két határmetszési pont kialakítására további egyeztetések szükségesek, 
viszont a két korábban megnevezett határmetszési pont tekintetében az operatív munka 
elindul. Amennyiben a pályázati anyag megfelelő szakmai színvonalon elkészül, és 
benyújtásra alkalmas lesz, döntéshozatalra a közgyűlés elé fogom terjeszteni. 
 
  

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 módosítására 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 
 
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 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 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

− Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. július hónapban végzett 
tevékenységéről 
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 nem 
 

− Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített „A központi alrendszer egyes 
intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Szent Lázár Megyei 
Kórház, Salgótarján 2016.” jelentésről 
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, 0 tartózkodás 

 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktummal kapcsolatos aktuális döntések 
meghozataláról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
II. 

 
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

 
 
Május 20-án dr. Szabó József jegyző úrral részt vettünk a Nógrád Megyei Kormányhivatal által 
szervezett – A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési 
konferenciasorozaton. 
 
Május 21-én a III. Palotási Tortafesztiválon vettem részt. 
Részt vettem a Tar Község Önkormányzata által szervezett svájci testvértelepülés elhunyt 
polgármestere emlékére szervezett faültetésen. 
 
Május 24-én a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Magyar Rákellenes 
Liga Salgótarjáni Alapszervezete által szervezett Vastagbélrák elleni szakmai konferencián vállaltam 
fővédnökséget. 
 
Május 26-án az Országos Rendőr-Főkapitányság által szervezett II. MEKTA országos szakmai 
verseny díjátadásán vettem részt 
Részt vettem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett Városi 
Pedagógusnapon. 
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A Váci Gyula Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett XXIII. Megyei Ifjúsági Kórustalálkozón 
vettem részt. 
 
Május 28-án Bér-Virágospusztán vettem részt az I. Palóc Fesztiválon. 
 
2016. május 29-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett és koszorúzott a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által szervezett Magyar Hősök Emlékünnepén. 
 
Június 2-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a salgótarjáni Bólyai János Gimnáziumban 
a „Nemzeti Összetartozás Napja” alkalmából megrendezett kétfordulós vetélkedőn. 
 
Június 4-én részt vettem a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából megrendezett koszorúzási 
ünnepségen Salgótarjánban, a Kálvárián. 
Eresztvényben, a Geoparkban megrendezett Geoparkok Nemzeti Hete rendezvényen vettem részt. 
Béren a Pásztói Járási Polgárőrnapi rendezvényen voltam jelen. 
Részt vettem a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pásztó Városi Önkormányzat, 
valamint a Bátonyterenye Város Önkormányzata által, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
rendezett koszorúzási ünnepségen. 
 
Június 6-án Szécsényben a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által 
szervezett „Szécsény járás lakosságának egészségügyi helyzetéről” szóló elemzés bemutatásán és a 
javaslatok megbeszélésén vettem részt. 
Becskén a Becske és Környéke Termelői Közösség meghívására részt vettem a Termelői Közösség 
létrehozásával kapcsolatos egyeztetésen. 
 
Június 9-én a NORDA taggyűlésen vettünk részt dr. Szabó József megyei jegyző úrral. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
szervezett 2015/2016. tanév országos versenyhelyezett diákjai és felkészítő tanáraik tiszteletére 
rendezett Városi Díjkiosztó ünnepségen. 
 
2016. június 10-én a Salgótarján Megyei Jogú Város szervezésében dr. Bablena Ferenc István alelnök 
úr képviselt és koszorúzott a Holokauszt Salgótarjáni Áldozataira emlékező városi koszorúzási 
ünnepségen. 
 
Június 11-én részt vettem a Mátranovák Község Önkormányzata által ez évben is megrendezett 
Vargánya Fesztiválon. 
 
Június 16-án dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a Nyugdíjasok Országos Könnyűzenei 
Találkozójának Díjkiosztó ünnepségén. 
 
Június 17-én részt vettem a POFOSZ féléves beszámolójának az értékelésén. 
 
Június 18-án Nagylóc Község Önkormányzata és a Hungaria Nostra Foundation of Los Angeles, Inc. 
Alapítvány szervezésében Rózsa Miklós Nagylóc híres „fiának”, a háromszoros Oscar-díjjal kitüntetett 
hollywoodi film-zeneszerzőnek ünnepélyes emléktábla avatásán dr. Szabó József megyei jegyző úr 
képviselt. 
 
Június 20-án az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szakmai konferenciáján előadást tartottam az Önkormányzatok 
energetikai fejlesztései a terület- és településfejlesztési operatív program tükrében” címmel. 
 
Június 22-én részt vettem a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. meghívására a Közép-európai 
Kereskedelem-fejlesztési Hálózat Ipolysági Irodájának nyitó rendezvényén, valamint a „Határon 
Átnyúló gazdaságfejlesztési lehetőségek” című ipolysági gazdasági fórumon. 
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Június 23-án Terényben az Értéka Egyesület művésztelepén a Csodaszarvas szobor felavatásán vettem 
részt, melyet Párkányi Raab Péter szobrászművész tervei alapján a Balassagyarmati Fegyház és Börtön 
elítéltjei készítették. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a „Baglyaskő” Idősek Otthona által szervezett VIII. 
Kórustalálkozón. 
 
Június 24-én részt vettem a XII Jazz Fesztiválon Bánkon. 
 
Június 27-én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közös 
szervezésű 2014-2020-as tervezési időszak keretében megjelenő európai uniós pályázatok kapcsán 
rendezett Tájékoztató Fórumán voltam jelen. 
 
Július 1-én a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kálló Község Önkormányzata meghívására 
részt vettem a Kállói Rendőrőrs ünnepélyes átadó rendezvényén. 
Részt vettem a Hanns-Seidel-Alapítvány és a Polgári Szécsényért Alapítvány szervezésében 
Ráróspusztán a Példakép Tábor ötödik születésnapi ünnepségén, ahol hátrányos helyzetű roma és nem 
roma gyerekek táboroztatása került megrendezésre. 
 
Július 2-án Héhalomban a Nógrád Megyei Polgárőr Tűzoltó és Vöröskeresztes Napon voltam jelen. 
Ünnepi köszöntőt mondtam a Herencsényi 11. évfordulós Palóc Búcsún és Falunapon. 
 
Július 6-án dr. Szabó József megyei jegyző úr részt vett a Heves Megyei Önkormányzatnál tartott 
NORDA egyeztetésen. 
 
Július 9-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Drégelypalánk Község Önkormányzata  
meghívására részt vett a Szondi Várjáték Drégely Váránál c. rendezvényen.  
 
Július 11-én részt vettem Balassagyarmaton a CÖF Kistermelői Közösségek operatív és stratégiai 
ügyeinek munkamegbeszélésén. 
 
Július 12-én Bátonyterenye Város Önkormányzata meghívására részt vettem a Gyürky-Solymossy 
Kastély nyitóünnepségén. 
 
Július 13-án Mátraverebély-Szentkúton dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk a 
Regionális Területfejlesztési Fórum ülésen. 
 
Július 14-én tartotta soron kívüli ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Július 16-án részt vettem a X. Palotási Falunapon. 
 
Július 29-én részt vettem a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívására a 
Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs ünnepélyes átadásán. 
 
Augusztus 4-én részt vettem Diósjenőn a CÖF és CÖFA Alapítvány eddig végzett munkájáról 
ismertetett beszámolón, valamint a VII. Kistermelői közösség megalakításáról szóló dokumentum 
sajtónyilvános aláírásán. 
 
Augusztus 5-én Miskolcon részt vettem a NORDA taggyűlésen. 
 
Augusztus 6-án részt vettem Kisbágyonban, Mátramindszenten és Rimócon a Falunapon, valamint 
Bátonyterenyén a Palóc Világtalálkozón. 
 
Augusztus 12-én Balassagyarmaton a Tűzoltóság 140. éves fennállásának alkalmából rendezett ünnepi 
megemlékezésen vettem részt.  
A Szurdokpüspökiben a 9. Libafesztiválon voltam jelen. 
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Augusztus 13-án Mátraverebély-Szentkúton a nemzeti ereklyénk a Szent Jobb fogadásának ünnepi 
rendezvényén vettem részt.  
A Szurdokpüspökiben megrendezett I. Borversenyen voltam jelen.   
 
Augusztus 18-án dr. Szabó József megyei jegyző úrral részt vettünk a „Szlovákia-Magyarország 
közötti újabb határmetszési pontok megépítése az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében megrendezett szakmai egyeztetésen Mátraverebély-Szentkúton. 
Szécsényben a Termelői Közösségek tájékoztatóján vettem részt. 
 
Augusztus 20-án Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából megrendezett ünnepi 
közgyűlésen mondtam ünnepi beszédet. Ez alkalomból a Héhalmi Falunapon szintén ünnepi beszédet 
mondtam. 
Barna János alelnök úr a Piliny községben megrendezett Falunapon mondott ünnepi köszöntőt. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és koszorúzott az Államalapító Szent István ünnepe 
alkalmából rendezett Salgótarján Megyei Jogú Város ünnepségén. 
 
Salgótarján, 2016. augusztus 22.   
  
 
         Skuczi Nándor 
 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

 
A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-11. sz. melléklet 
szerint elfogadja. 
  
 
Salgótarján, 2016. augusztus 25. 

 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
           
























