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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 
 

2016. évi tevékenységéről 
 
az alábbiak szerint számolok be Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének: 
 

I. 
 

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

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti felépítésében 
2016. évben változás nem történt. A Hivatal osztály-struktúráját, illetve létszámtagozódását az 
alábbi ábrák szemléltetik. 
(A beszámolóban szereplő adatok 2016. november 30-ai állapotot tükröznek.) 
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Az egyes szervezeti egységek létszámadatai  
 

Jegyző 

Önkormányzati és 
Jogi Osztály 

Közgazdasági és 
Koordinációs Osztály 

Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály 

13 fő 8 fő 7 fő 

 

 
 
A Hivatal szorosan körülhatárolt költségvetését figyelembe véve, az egyes munkaerő-piaci 
programokhoz kapcsolódó bérköltség-támogatások igénybevételével törekedtünk 2016-ban a 
humánerőforrás bővítésére. E támogatási forma útján, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
illetékes járási hivatalával kötött hatósági szerződés keretein belül, a járási hivatal által 
kiközvetített, meghatározott munkaerő-piaci program résztvevőjeként nyilvántartott 
álláskeresők foglalkoztatásához – az adott szerződésben meghatározott időtartamban – a 
Hivatal munkabér-támogatásban részesült, illetve kötelezettséget vállalt – szerződésben 
rögzített időtartamú – továbbfoglalkoztatásra. 
2016-ban 5 fő foglalkoztatására került sor a bértámogatás igénybevételével, 8 + 4 hónap 
időtartamú foglalkoztatással. 

bértámogatással alkalmazott köztisztviselők  
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II. 

 
1. A Hivatal szakmai feladatellátása: 

 
A 2016. évi ügyiratforgalom legfontosabb számszaki adatait az alábbi diagramokon keresztül 
mutatom be. Tekintve, hogy az „önkormányzati és általános igazgatás” főszámra iktatott 
ügyiratok teszik ki az ügyiratforgalom jelentős részét, ezért adott ágazati ügycsoport 
ügyiratforgalmának alakulását külön részletezem: 
 

1.1. A 2016. évi ügyiratforgalom alakulása: 
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Az „önkormányzati és általános igazgatás” ügytípus ágazatonkénti 

megoszlása: 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

1.2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének munkáját segítő 
tevékenység 

 
A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal 
legjelentősebb tevékenysége 2016 évben is a testületi munka előkészítéséhez, 
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, 
a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. 

0 20 40 60 80 100 120

Képviselőtestülettel kapcsolatos ügyek

Nemzetiségi önkormányzat iratai

Szervezet, működés

Iratkezelés, ügyvitel

Személyzeti, bér- és munkaügyek

Pénz- és vagyonkezelés

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek főszámok 
alapján történő megoszlása

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek Főszám 

Képviselőtestülettel kapcsolatos ügyek 22 

Nemzetiségi önkormányzat iratai 2 

Szervezet, működés 62 

Iratkezelés, ügyvitel 4 

Személyzeti, bér- és munkaügyek 106 

Pénz- és vagyonkezelés 110 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése évente legalább hat alkalommal az éves üléstervben előirányzott időpontokban és 
helyszíneken ülésezik.  
A testület minden év utolsó ülésén, de legkésőbb a tárgyév első ülésén dönt a következő évi 
üléstervéről, amelynek elfogadásával egyidejűleg meghatározza az ülések várható időpontjait, 
helyszíneit, az előre tervezhető napirendeket, azok előterjesztőit, valamint az előterjesztéseket 
előzetesen véleményező szakbizottságokat.  
 
Egyes rendkívüli, előre nem látható körülményekből adódóan 2016 évben is sor került az üléstervben 
nem szereplő közgyűlési ülés összehívására. A közgyűlés 2016 évben megtartott üléseinek a 
számát és a bontását az alábbi diák foglalják össze: 
 

 
 

Közgyűlés 2016. évi ülései 

2016. január 28. soron következő ülés 

2016. február 25. soron következő ülés 

2016. március 15. ünnepi közgyűlés 

2016. március 23. soron kívüli ülés 

2016. április 28. soron következő ülés 

2016. május 26. soron következő ülés 

2016. július 14. soron kívüli ülés 

2016. augusztus 20. ünnepi közgyűlés 

2016. augusztus 25. soron következő ülés 

2016. szeptember 17. ünnepi közgyűlés 

2016. szeptember 22. soron következő ülés 

2016. október 23. ünnepi közgyűlés 

2016. október 27. soron kívüli ülés 

soron következő 
ülés
46%

soron kívüli 
ülés
23%

ünnepi 
közgyűlés

31%

Közgyűlés 2016. évi üléseinek aránya 
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A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és 
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal folyó évben is 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. 
 
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 2016-ban törvényességi 
észrevétellel nem élt. 
 
 

 
 
 
A Közgyűlés 2016. május hónapban megtartott ülésén hozott határozatok magas számát az 
indokolja, hogy a Közgyűlés adott ülésen döntött a megyei közgyűlés által alapított kitüntető 
címek és díjak adományozásáról. 
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A Közgyűlés által elfogadott rendeletek és határozatok megoszlása évenkénti bontásban: 
 

 

Közgyűlés rendeletei 

2016. év 9 

2015. év 10 

2014. év 21 

 

 

 

Közgyűlés határozatai 

2016. év 91  

2015. év 100  

2014. év 129  
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1.3. Területi nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos 
feladatok: 

 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 
értelmében a nemzetiségi önkormányzat(ok) működése személyi és tárgyi feltételeinek, a 
működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásának biztosítása az önkormányzat 
hivatalának feladata. A működés feltételei és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatok a 
következők: 

a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat 
órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség 
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;  
 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői 
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;  
 

c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi 
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;  
 

d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és 
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási 
feladatok ellátása;  
 

e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos 
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása;  
 

f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása; 
 

g) az előzőekben felsorolt feladatellátásokhoz kapcsolódó költségek viselése a helyi 
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek 
kivételével. 

A Nek. tv.-ben foglaltaknak megfelelően mindezek rögzítésére, a helyiséghasználatra, 
továbbá a gazdálkodás általános szabályai meghatározására a területi nemzetiségi 
önkormányzatokkal a területi önkormányzatnak kell megállapodást kötni, melyet minden év 
január 31. napjáig felül kell vizsgálni.  

A jogszabály ezen előírásainak megfelelően Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád 
Megyei Szlovák-, valamint Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2014 novemberében 
létrejött és a 2016. év elején felülvizsgált megállapodások adják meg a keretét annak az 
együttműködésnek, melynek színvonalát sem az érintett testületek tagjai, sem a külső, 
ellenőrzési jogkörrel rendelkező szervek részéről ez évben sem érte kritika. 
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2. Gazdálkodás, pénzügy, ellenőrzés: 

 
Közgazdasági és Koordinációs Osztály 
 

Az Önkormányzat mozgásterét, pénzügyi lehetőségeit alapvetően az éves költségvetés 
határozza meg, 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, mely egyben egyedi könyvviteli és adatszolgáltatási rendszert 
is jelent. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza a 
Magyar Államkincstár felé történő információszolgáltatást, melynek darabszámát, 
gyakoriságát jól szemlélteti a következő táblázat: 

 

Adatszolgáltatás megnevezése Adatszolgáltatás darabszáma 

2015. évi beszámoló 4 db 

2015. évi gyorsjelentés 4 db 

2015. évi PMINFO 4 db 

2016. évi PMINFO 40 db 

2016. évi mérlegjelentés 12 db 

 

Az adatszolgáltatásoknak az Osztály határidőben eleget tett, ami csak naprakész könyveléssel 
biztosítható. Ez ugyanakkor a munkaszervezés oldaláról jelent nagy kihívást. 

Szintén folyamatos feladat a testületi munkához szükséges, vonatkozó szakterületet érintő 
előterjesztések előkészítése, az azokkal kapcsolatos egyeztetések elvégzése. Ennek egyik 
feladatköre a költségvetéshez kapcsolódik, mellyel összefüggő előterjesztések darabszámát 
mutatja az alábbi táblázat: 

 

Előterjesztés témaköre Önkormányzat NMSZNÖ NMRNÖ 

Költségvetés és annak módosítás 3 4 3 

Költségvetési beszámoló 1 1 1 

Ellenőrzés, kontroll tevékenység 3 3 3 
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A számviteli adatszolgáltatáson és a napi pénzforgalom bonyolításán túl a szakterület 
folyamatos feladata az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügymenet biztosítása. 
Ennek kötelezettségvállalója a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazása alapján a 
közgyűlés elnöke. Jól mutatja a feladat volumenét, hogy ez évben 92 kérelem elbírálásához 
szükséges adategyeztetést, támogatási szerződéskötést, elszámolás felülvizsgálatot, kiutalást 
bonyolított az Osztály. 

Ez évben jelentős többletmunkát rótt a szervezeti egységre az önkormányzat részesedésével 
működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés előkészítések koordinálása, ennek során 
az Önkormányzat érdekeinek képviselete. E kategóriában három gazdasági társaság volt 
érintett, melyeket az elmúlt évek fejlesztési, pályázati forrásainak minél hatékonyabb 
kihasználása érdekében hoztak létre, azonban a pénzügyi lehetőségek átalakulása, 
átstrukturálása okán a tulajdonosok kényszerhelyzetbe kerültek, szükséges volt a működésük 
átgondolása.  
Legjelentősebb feladat volt a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) különválásos 
átalakulásának munkafolyamataiban való részvétel. Bár a közgyűlés több alkalommal 
tájékoztatást kapott az ügymenetről, az egyes sarokpontokat szükségesnek tartom e beszámoló 
keretein belül is megemlíteni, tekintettel arra, hogy az érintett három megyei önkormányzat 
közötti egyeztetések során az Osztály folyamatosan képviseltette magát, operatívan részt vett 
az eszközök mozgatásának szervezésében, logisztikájában, illetve a különböző 
dokumentációk előállításában: 
 

- A NORDA ügyvezetője 2016. március 3-ára taggyűlést hívott össze, melyen napirendi 
pontként szerepelt az átalakulás folyamatának előkészítése. A tagönkormányzatok 
képviselői a kiválással vegyes beolvadást, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat ilyen tartalmú döntése esetén a társaság egyszemélyes gazdasági 
társaságként történő továbbműködését tartották elfogadható alternatívának. A 
NORDA-t érintő cégjogi változásokat elindító folyamat akkori szakaszában – annak 
ellenére, hogy a társasági szerződés a tagönkormányzatok üzletrészeinek mértékét a 
három, egyenként 1.000.000 Ft névértékű, azonos szavazati és egyéb társasági tagsági 
jogot megtestesítő üzletrész alapján 1/3 – 1/3-ad arányban határozza meg – a tagok 
között nem született megállapodás a cégvagyonból történő kiválás arányairól. 

- A taggyűlést követően a tulajdonos önkormányzatok is napirendre tűzték a kérdést, 
azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat döntése nem volt 
összhangban sem a NORDA taggyűlési, sem a Heves és Nógrád megyei határozattal. 
Emlékeztetőül jelzem, hogy az eredeti elképzelés szerint a NORDA-ból a Heves és 
Nógrád Megyei Önkormányzat kivált volna a minimális, 100.000 Ft – 100.000 Ft 
törzsbetét meghagyásával, ezt követően a fő tulajdonos a Borsod-Abaúj-Zemplém 
Megyei Önkormányzat lett volna. Ugyanakkor a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 34/2016. (V. 24.) Kgy. határozata az ún. beolvadásos 
különválásról szólt a teljes összegű törzsbetét, és az ahhoz kapcsolódó vagyonhányad 
tekintetében. Ezen ok alapján 2016. június 9-én újból összehívásra került a taggyűlés, 
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ahol az átalakulás ismételten napirendi pontként szerepelt. A taggyűlés a 
következőkről határozott: 
= a NORDA beolvadásos különválás formájában alakul át, ennek következtében az 

önkormányzatok 1 M Ft - 1 M Ft - 1 M Ft vagyoni betétje és az ahhoz tartozó 
vagyonhányad beolvad a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.-be, a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-be és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-be. Az átalakulás 
következménye a NORDA teljes megszüntetése; 

= a vagyonleltár és vagyonmérleg tervezetek fordulónapja 2016. május 31; 
- Az augusztus 25-ei közgyűlésünk döntött a NORDA, mint szétváló társaság május 31-

ei állapot szerinti, átalakulás előtti vagyonmérlegéről és vagyonleltár tervezetéről. Ez 
volt a kiinduló állapot, mely a szétválás tárgyát képezte. Ugyanakkor az átvevő 
(befogadó) három gazdasági társaság átalakulás előtti mérlege és vagyonleltár 
tervezete is bemutatásra került. A könyvvizsgáló ezeket a dokumentumokat átvizsgálta 
és hitelesítette. A közgyűlés elfogadta továbbá a befogadó gazdasági társaságok 
átalakulás utáni (tehát a NORDA vagyonának szétosztását követő) vagyonmérlegét és 
vagyonleltárát, melyeket a könyvvizsgáló szintén hitelesített.  

- Jelen anyag összeállításával párhuzamosan zajlanak a november 30-ai megszűnéshez, 
záráshoz kapcsolódó feladatok, így a vagyon- és pénzeszköz-átvétel számviteli 
rendezése. Úgy ítélhető meg, hogy a NORDA megszüntetése kapcsán sikerült 
megyénk érdekeit lehetőség szerint maximálisan érvényesíteni. Ez megnyilvánult 
abban is, hogy a NORDA hét kollégát a megyénket érintő területfejlesztési feladatok 
végzése érdekében több hónapon keresztül foglalkoztatta, illetve a vagyonmegosztás 
során közel 600 db eszköz került átvételre. 

A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. is olyan 
pénzügyi helyzetbe került az év során, melynek következményeként több alkalommal kellett a 
döntés előkészítésben közreműködni. A jelenlegi helyzetről a közgyűlés október 27-ei ülésén 
adtunk tájékoztatást. A gazdasági társasággal kapcsolatos taggyűlési döntéshozatalt rendkívül 
megnehezíti, hogy a 11 tulajdonos közül többen „passzívak” az ügymenetekben, azaz nem 
képviseltetik magukat a taggyűlésen, nem szavaznak. 

A harmadik gazdasági társaság – ahol strukturális változás következett be az elmúlt 
időszakban – az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. A többségi részvényes 
indítványozta az alaptőke leszállítását, 1.254.000 E Ft-ról 10.000 E Ft-ra. Tekintettel arra, 
hogy a gazdasági társaságban 0,08 % a tulajdoni hányada az Önkormányzatnak, a 
részvénytársaság sorsa teljes mértékben a fő tulajdonostól függ.  

A mindennapos feladatainkon túl számos pályázati, illetve különféle egyedi jellegű támogatás 
koordinálása, pénzügyi bonyolítása és elszámolása is részét képezték feladatainknak. 

- Az országos népszavazással összefüggő feladatok: a 2016. október 2-ára kiírt 
népszavazás pénzügyi elszámolása, ellenőrzése jelen előterjesztés összeállításával 
párhuzamosan zárult le. A rendszer sajátossága, hogy az előző választásokhoz 
viszonyítva új szoftver került bevezetésre, továbbá az elszámolás technikája is teljesen 
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megváltozott. A Területi Választási Iroda koordinálta a megyei szintű elszámolást, 
ennek nagyságrendje meghaladta a 62 M Ft-ot. 
E témakörhöz kapcsolódva itt jelzem, hogy az időközi választások pénzügyi 
elszámolását és ellenőrzését is bonyolította az Osztály. 

- 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. 

- A költségvetési források minél optimálisabb kihasználása érdekében ez évben is 
folyamatosan kerestük a hivatali munkatársak foglalkoztatásának támogatásához 
kapcsolódó pályázatokat, igényléseket. Ez év februárjától három fő, áprilistól további 
két munkavállaló költségeit támogatja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási 
Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya. A támogatásokkal összefüggő adminisztrációt, 
elszámolást az osztályunk végezte.  

- A Földművelésügyi Minisztérium ez évben pályázatot írt ki a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázatunk 3.000 E Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesül, a támogatási szerződés aláírása jelenleg folyamatban 
van. A forrást általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákok tanulmányi 
versenyére fordíthatjuk. A pályázati dokumentáció összeállítását az Osztály végezte. 

- A Megyei Területfejlesztési Tanácstól átvett egyes pályázatok követeléskezelési 
feladatait támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A támogatási szerződés 
alapján végezzük az igénylési, elszámolási feladatokat. 

- Az egyedi jellegű feladatok, pályázatok témakörén belül szükséges megemlíteni a 
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázati, egyedi támogatási 
tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi háttér biztosítását is. Ez évben hat pályázatban 
volt érintett az említett Nemzetiségi Önkormányzat. 
A Megyei Roma és Szlovák Nemzeti Önkormányzat működési és feladatalapú 
költségvetési támogatásának elszámolását is az Osztály végzi. 

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.  

Az Állami Számvevőszék három tárgykörben is ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál, 
illetve a Hivatalnál, melyből két vizsgálat már lezárult. Az egyik ellenőrzés „Az időközi 
választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére”, azon belül a 
megismételt választásra fókuszált. A másik „a központi alrendszer egyes intézményei 
pénzügyi és vagyongazdálkodása” című ellenőrzésen belül a Szent Lázár Megyei Kórház  
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2011. évi fenntartói tevékenységéhez kapcsolódik. Folyamatban van a „Megyei hatókörű 
városi múzeumok ellenőrzése – Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján” című ellenőrzés. 

A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretén belül vizsgálta a 2015. évi központi 
költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását. Az ellenőrzés szabálytalanságot nem 
állapított meg. 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet adta lehetőség alapján a belső ellenőrzést polgári jogi jogviszony 
keretében végezteti el a Hivatal.  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 áttekintésére korlátozódott. 

A korábbi évekhez viszonyítva Osztályunkra több koordinációs feladat hárult. Így számos 
egyeztetést kellett lebonyolítani az ünnepi közgyűlések, valamint a Megyenap 
előkészítéséhez, szervezéséhez kapcsolódóan. A programok megvalósításában rendkívül nagy 
segítséget jelentett a helyszínt biztosító települési önkormányzatok hozzáállása. 
Külső forrás bevonásával sikerült a több éve húzódó irattározási, selejtezési feladatokban 
előrelépni. Ez évben a volt Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács iratanyagának 
rendezésére kértünk fel külső szakembert, valamint jelentős terület szabadult fel a 2012. 
január 1-jétől több szervezettel közösen használt irattárban folytatott selejtezés, Levéltárba 
történő átszállítás okán. 

A mindennapi munkában is hangsúlyt kap a folyamatos továbbképzés, ami nem csak a 
kötelező jellegű oktatásra terjed ki – melynek ez évben is eleget tettek a szakterületet ellátók –
hanem a változó jogszabályi környezet alapján a tudás folyamatos szinten tartására is.  

 
 
 

3. Területfejlesztés, területrendezés: 
 

 
3.1.Ellenőrzések, szerződésállomány 

A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési 
Bizottság adminisztrációs hátterének biztosítása. Ez évben – jelen beszámoló elkészítéséig – a 
Bizottság 18 határozatot hozott, melyből a megszűnt Regionális Területfejlesztési Tanács és a 
Megyei Területfejlesztési Tanács ún. hazai forrású pályázataihoz kapcsolódó lezárást rögzítő 
döntés 16 volt. 
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2016. évben lefolytatott, lezárt és hiánypótlásra váró ellenőrzésekről: 
 

Időpont Helyszín (db) Támogatási szerződés (db) Lezárva (db) Hiánypótlás (db) 
Május 19 7   
Június 4 4 11  

Szeptember   5  
November 3 3   
December    6 
Összesen 26 14 16 6 

 
A helyszínek száma az egy támogatási szerződéshez kapcsolódó több megvalósulási helyszín 
miatt magasabb a támogatási szerződések számánál. 
A lezárt és hiánypótlásra váró szerződések száma az előző évekből áthúzódó lezáratlan ügyek 
miatt magasabb az idén ellenőrzött szerződések számánál. 
Szükséges kiemelni, hogy a döntéseket megelőzően minden esetben helyszíni ellenőrzésre is 
sor került. 

3.2. Integrált Területi Program 

Az egyes területi szereplők (a megyei jogú városok és a megyei önkormányzatok) számára a 
2014- 2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék 
megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt 
források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat (A továbbiakban: 
Kormányhatározat) alapján a forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált 
egy olyan – a megyei koncepcióhoz és programhoz hasonló integrált, stratégiai gondolkodásra 
alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre 
álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskeret felhasználásának 
szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési 
időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az Integrált Területi Program (a továbbiakban: 
ITP). 

A főbb lépések, melyek Nógrád Megye Integrált Területi Programjának jelenlegi 
módosításához vezettek: 

− 2015. október 15-én érkezett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós 
Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságának (a továbbiakban: IH) azon levele, 
mely szerint a megyei ITP a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) 
Korm. határozatban foglalt feltételeknek teljes mértékben megfelel, így az véglegesen 
jóváhagyásra került. 

− Az IH a megyék-, illetve a megyei jogú városok önkormányzataival való folyamatos 
egyeztetésének köszönhetően 2016 elejére összeállította, az ez évre tervezett pályázatok 
megjelenésének ütemezését, valamint az egyes felhívásokhoz rendelt keretösszegeket. 

 A 2016. január 18-án megjelenő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a területi 
szereplők számára 2016. évre mintegy 304,51 milliárd Ft keretösszeget határozott meg. 
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A Kormányhatározat 2. melléklete rögzíti a megyei önkormányzatok tervezési jogkörében 
készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív megoszlását, mely 
Nógrád megye esetében 41,13 Mrd Ft. Az első felhívási fordulóban a megyei források 
csaknem 75%-a meghirdetésre került.  

 

TOP források és forrásigények Nógrád megyében  

 

A 2016. évi felhívásokkal kapcsolatos alapinformációk kerültek megjelenítésre az 
alábbi táblában: 
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− 2016. február 4-én érkezett meg az IH Helyettes Államtitkárának levele, mely alapján 
körvonalazódott, hogy az elkövetkező hónapok során több egymással párhuzamosan 
futó feladatot kell a területi szereplőnek ellátnia, egyrészt az éves fejlesztési keret (a 
továbbiakban: ÉFK), másrészt az ITP, illetve amennyiben releváns a Területi 
Kiválasztási Kritérium Rendszer (a továbbiakban: TKKR) felülvizsgálatát is.  

− A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 15/2015. (III. 03.) Kgy. határozatával 
fogadta el a megyei ITP-hez kapcsolódóan a TKKR-t. A területi szereplőnek az IH 
által rögzített, kötelező kritériumokon túl – minimum három –, saját hatáskörben 
meghatározott kiválasztási kritériumról kellett döntenie, annak érdekében, hogy saját 
szükségleteivel, lehetőségeivel összefüggő elvek is érvényesítésre kerüljenek a 
majdani projekt kiválasztási folyamatban. A kiválasztási kritériumok a területi 
szereplő sajátos szükségleteire reagáltak, amik lehetnek szociális, gazdasági, átfogó 
területi…stb. jellegűek.  

Az IH 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. §-a alapján 2016. március 25-ig 
biztosított lehetőséget a területi szereplő részére a TKKR módosítására 
Tekintettel arra, hogy a már meglévő, elfogadott kritériumok teljes mértékben a megye 
szükségleteit szolgálják, továbbá ezek segítségével biztosítható legteljesebb körben a 
forrásfelhasználás, ezért a közgyűlés a TKKR módosításával nem kívánt élni. 

 
 
Területi Kiválasztási Kritériumrendszer, Nógrád megye 
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− A Kormány a 2014–2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű 
felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. 
határozatban olyan intézkedéseket fogalmazott meg, melyek segítik a kifizetések 
gyorsítását, ezért az IH javaslattételi lehetőséget biztosított a területi szereplők 
számára a már megjelent felhívások forráskereteinek megemeléséhez. Amennyiben, 
ezen lehetőségekkel a területi szereplő élni kívánt, a korábbi ÉFK táblát szükségessé 
vált aktualizálni. Az elmúlt hónapok során utóbbira többször is lehetőség nyílt, 
melyeket igyekeztünk kihasználni annak érdekében, hogy a forráslehívás minél 
hatékonyabb legyen.  

− A Korm. rendelet 57. § 4) bekezdése értelmében a területi szereplő évente két 
alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti az ITP módosítását. 
Ehhez kapcsolódóan az IH iránymutatásként megküldte az aktualizált „Útmutató a 
megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.1. 
verzió” című dokumentumot (a továbbiakban: Útmutató). 

− A közgyűlés a 2016. április 28-ai ülés alkalmával tájékozódott az ITP módosításának 
szükségességéről, majd a 22/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával egyetértett az ITP 
teljeskörű felülvizsgálatával és feladatul szabta, hogy erről értesítsem az IH-t, valamint 
felhatalmazott a módosításhoz szükséges feladatok elvégzésére. Az értesítés és az ITP 
átdolgozása az Útmutatóban foglaltak alapján megtörtént és az IH részére 
minőségbiztosítás céljából megküldésre került. 

− Az IH 2016. augusztus 11-én érkezett levele tartalmazta: 

− az általuk tett észrevételeket, melyben arra kérték az Önkormányzatot, hogy az 
ITP-be és a hozzá tartozó excel táblákba vezesse át javaslataikat, észrevételeiket. 
Az átvezetést követően a korrektúrázott ITP 2016. augusztus 30-ig – a megadott 
határidőig – utóellenőrzés céljából ismételten továbbításra került; 

− Rögzítette továbbá, hogy 2016. szeptember 20-ig szükséges a közgyűlésnek 
elfogadni az utóellenőrzésre bocsátott ITP-t. Amennyiben ezen időpontig a 
testület nem tart ülést, jelezni kell annak várható időpontját, továbbá megküldeni 
az arra készülő anyagot, tekintettel arra, hogy az IH-nak a dokumentumokat 
október elejére a Kormány elé kell terjesztenie, annak érdekében, hogy az éves 
fejlesztési keret elkészítésének és elfogadásának jogszabályban meghatározott 
határidejét tartani tudja.  

A közgyűlés szeptember 22-ei ülését követően a 85/2016. (IX. 22) Kgy. határozatával 
elfogadott „Nógrád Megye Integrált Területi Programja (2014-2020)” (4.0) elnevezésű 
dokumentumot továbbította az IH felé. 

A módosított megyei ITP a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1612/2016. (XI. 8.) Korm. 
határozat 1. pontjának 1.12. alpontjában jóváhagyásra került. 
 
Az Önkormányzat a Korm. rendeletben foglalt december 31-ig történő ITP módosítással nem 
kíván élni. 
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3.3. A KEHOP-1.2.0.15-2016-00015 azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatok: 

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése 
érdekében 2015 októberében kiírásra került a KEHOP 1.2.0 kódjelű kiemelt pályázati felhívás 
(a továbbiakban: Felhívás), melynek alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás 
megelőzését szolgáló tevékenységek kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, 
klímastratégiai módszertan összeállításával, megyei szintű klímastratégiai dokumentumok 
kidolgozásával, tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszegből minden megyei 
önkormányzat számára 30 000 000 Ft-ot határozott meg az IH.  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozat 4. 
pontjában döntött arról, hogy a Felhívásra „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád 
megyében” címmel pályázatot nyújt be 2016. június 30-ig.  

A projekt céljainak egyik alapvető eleme az, hogy a megyénkben élők miként tudnak 
alkalmazkodni az éghajlat változásával kapcsolatos negatív tendenciákhoz, változó 
körülményekhez és hőmérsékleti viszonyokhoz. A tanulmány alapján felmérésre kerül a 
fejlesztés eddigi előkészítettsége, a további szükséges tevékenységek köre a 
projektdokumentáció kidolgozása a projekt megvalósítása érdekében. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (a továbbiakban: IH) 2016. szeptemberben 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Nógrád 
megyében” című, KEHOP -1.2.0-15-2016-00015 jelű pályázatot az IH vezetője támogatásra 
érdemesnek ítélte. 

A támogatás folyósításának előfeltétele a projektre vonatkozó támogatási szerződés 
megkötése, melyre 2016. november 11-én került sor. Ezt követően indulhat el a pályázat 
megvalósítása, mely egészen 2018. június 30-ig tart. 

 

3.4. A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú számú projekttel kapcsolatos 
feladatok:  

A Testület a 2016. április 28-ai közgyűlés alkalmával kapott tájékoztatást a megyei 
foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, 
foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívás) aktuális állapotáról.  

A megyei foglalkoztatási paktum létrehozását és működtetését célul kitűző pályázat 2016. 
március 31-én került benyújtásra a Széchenyi2020 elektronikus pályázati felületen.  

Nógrád Megye Önkormányzata, mint főpályázó és partnerei (Nógrád Megyei 
Kormányhivatal, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Jonathan Livingston Seagull 
Alapítvány és Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal) támogatási szerződést kötöttek a 
Magyar Államkincstárral, mint közreműködő szervezettel 2016. szeptember 1 – 2021. 
március 31. támogatási időszakra a Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum megvalósítására. 
A támogatás összege:1 024 000 000 Ft, melynek 75,00%-át a Nógrád megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya képzési és foglalkoztatási támogatásra köteles fordítani. 
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2016. november 30-ra elkészült Nógrád megye Foglalkoztatási Stratégiája (a továbbiakban: 
Stratégia), amely megalapozza a 2021. március 31-ig tartó fejlesztési folyamatokat és 
stratégiai célokat határoz meg. A Stratégia elkészítése a foglalkoztatás szereplőinek 
széleskörű bevonásával történt. A megyei paktum partnerszervezetein kívül közreműködtek 
vállalkozások, képző intézmények, Salgótarján Megyejogú Város Foglalkoztatási Paktumának 
vezetői is, melynek során négy workshop került megrendezésre, kettő Salgótarjánban, egy 
Pásztón és Balassagyarmaton. Az előbbieken túl készültek mélyinterjúk a megye 
foglalkoztatásában jelentős szerepet betöltő személyekkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Stratégia céljait és a beavatkozási területeket az alábbi ábra mutatja be: 
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3.5. Összefoglalás az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 
keretében benyújtott pályázatról 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határmenti térségek 
együttműködésére, a közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztésére.  

A Közgyűlés ez évben több alkalommal is foglalkozott a 2014-2020 közötti határmenti közúti 
infrastruktúra fejlesztésekkel, a térségek együttműködésével, a magyar-szlovák határmetszési 
pontok tárgykörével.  

A közgyűlés a 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával kifejezte szándékát a 2014–2020. évek 
közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I.18.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletében meghatározott, Nógrád 
megyét érintő közúti infrastrukturális projektek megvalósítására szolgáló pályázatok elő 
készítésében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal 
(a továbbiakban: NIF Zrt.) való együttműködésre, a pénzügyi kötelezettségvállalás nélküli 
feladatok ellátásában. 

A Kormányhatározatban nevesítésre került, hogy az indikatív listán szereplő projektek az 
Interreg V-A programok kerete terhére kerülhetnek megvalósításra.  

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2016. július 29-én nyílt 
meg. A pályázati felhívás keretében: 
 

− természet és kultúra,  
− határon átnyúló mobilitás javítása,  
− közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló együttműködésének javítása 

prioritási tengelyekre lehet pályázni.  
 

A Kormányhatározat 1. mellékletében található indikatív lista a megyénket érintően nevesíti 
Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) kapcsolatát megteremtő Ipoly-híd építését, melyre a NIF 
Zrt. megbízást kapott.  

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) 
közreműködésével az érintett két szlovák partnerrel, Besztercebánya Megye 
Önkormányzatával és Ipolyvarbó Önkormányzatával folyamatos egyeztetések folytak és 
jelenleg is folynak az Őrhalom és Vrbovka (Ipolyvarbó) közötti újabb határmetszési pont 
kiemelt fejlesztésére, az erre irányuló pályázat benyújtására. A célkitűzésekre tekintettel, a 
pályázat a „természet és kultúra” prioritásban kerülhet benyújtásra olyan további projekt 
elemek és konzorciumi partnerek bevonásával, amelyek biztosítják a felhívásban megjelölt 
természetvédelmi, illetve turisztikai elvárások teljesülését. 

Besztercebánya Megye Önkormányzata tájékoztatott a 2016. október 17-ei döntéséről, mely 
szerint Ipolyvarbó község az útkapcsolat kivitelezésével megbízott szlovák oldali pályázó. 
Szlovák oldalról csatlakozik még a partnerséghez kulturális turisztikai elemekkel a Középső 
Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség. Magyar oldalon az Ipolyhoz kapcsolódó 
ökoturisztikai fejlesztéseket a Vízi-Lovas Kárpát-medencei Turisztikai Fejlesztő, Szolgáltató 
és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg egy korábban kidolgozott, de nem 
támogatott őrhalmi helyszínű ÉMOP projekt alapján.  
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Az előkészítő fázis eredményeképpen, Nógrád Megye Önkormányzata 100%-os tulajdonú 
gazdasági társasága profilját szem előtt tartva – a közgyűlés 86/2015. (XII. 17.) Kgy. 
határozatában foglaltakra is figyelemmel – célszerű, hogy a főpályázó (vezető 
kedvezményezett - Lead Beneficiary) az Ügynökség legyen. A fejlesztési projekt az 
Ügynökség részéről 95 %-os támogatottság mellett 5 % önerőt igényel.  

Ez alapján az Ügynökség projektben vállalt, térségi koordinációt biztosító tevékenységének 
összköltsége maximum 20 millió Ft-ban, legfeljebb 1 millió Ft saját forrás biztosításával 
került meghatározásra. Természetesen a projekt összköltsége több millió euró összköltségre 
tehető, melynek meghatározó része, mint az infrastrukturális beruházás költségeleme a NIF 
Zrt-nél fog megjelenni.  

Az Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme keretében 2016. 
november 3-án Borderless Nature címmel mintegy 1, 3 milliárd Ft összköltséggel pályázat 
került benyújtásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Együttműködés 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/A. §- a 
rendelkezik a regionális területfejlesztési konzultációs fórumról, amelyet a régió területén 
működő megyei közgyűlések elnökei működtetnek. 2016. I. félévében az Önkormányzat látta 
el a fórummal kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében 2016. július 13-án Mátraverebély-
Szentkút Nemzeti Kegyhelyen került sor Heves és Borsod-Abaúj Zemplén megye elnökeivel 
és területfejlesztési szakembereivel egy találkozóra, melyen az alábbi napirendi pontok 
kerültek megtárgyalásra: 

1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó végrehajtás 
aktualitásai  

1.1. Közgyűlés álláspontjának képviselete a Döntés-előkészítő Bizottságban 

1.2. Az Integrált Területfejlesztési Program módosítása 

2. Regionális Területfejlesztési Ügynökséggel kapcsolatos aktuális kérdések 

3. Egyebek 
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A 2014-2020 közötti programozási időszak mind tervezési, mind pedig végrehajtási 
szakaszában kiemelt szerepet kapott/kap a területi szereplők szoros együttműködése, az 
egymással való kapcsolattartás és a fejlesztési dokumentumaik összehangolása. Nógrád 
Megye valamint Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata  a fenti szempontokat már a 
tervezés kezdete óta szem előtt tartva rendszeresen egyeztet egymással annak érdekében, 
hogy a fejlesztések minél hatékonyabban a megye lakóinak érdekeit szolgálják. Ennek 
keretében Salgótarján Megyei Jogú Város 2016. október 27-ei közgyűlésén ismertetésre került 
a megye ITP.  

 

3.7. Főépítészi feladatok 

A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel, terület- és településrendezéssel, az épített 
környezet védelmével kapcsolatos feladatait a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény határozzák meg. E törvényeknek megfelelően a megyei 
önkormányzatok feladata többek között a megye területére vagy térségére vonatkozó 
területrendezési terv elkészítése, a területrendezési és településrendezési tervek 
összehangolása érdekében együttműködés kialakítása az érintett önkormányzatokkal, 
gondoskodás a területrendezési terveknek a megyei rendezési tervekkel való összhangjáról, 
valamint a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített 
környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének 
segítése. A megyei önkormányzatok ez irányú munkáját a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a megyei főépítész készíti elő. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, és e törvénynek az 
egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. 
törvény – vagyis a hatályos OTrT – hatályba léptető és vegyes rendelkezései, azon belül a 
31/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a megyei területrendezési terveket 2017. december 31-ig 
összhangba kell hozni a hatályos OTrT törvénnyel.  

A települési önkormányzatok esetében is egyre érezhetőbbek a jogszabályváltozások 
következményei. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, záró rendelkezése a hatályos 
településrendezési eszközök 2018. december 31-ig történő felülvizsgálatára ösztönzi a 
települési önkormányzatokat, azzal az előírásával, hogy a jelenleg hatályos településrendezési 
eszközök 2018. december 31. után már nem alkalmazhatóak. 
 
Ez az ösztönzés azt eredményezi, hogy ez év folyamán alábbi települések településrendezési 
tervének véleményezésére került sor: 
 

1. Balassagyarmat város településrendezési eszközei felülvizsgálatának 
véleményezése; 

2. Buják község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
3. Kazár község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
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4. Legénd község településrendezési eszközei módosításának előzetes tájékoztatása és 
véleményezése; 

5. Mátraszőlős község településrendezési eszközei felülvizsgálatának előzetes 
tájékoztatása és véleményezése; 

6. Mátraterenye község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
7. Nógrádszakál község településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
8. Pásztó város településrendezési eszközei felülvizsgálatának előzetes tájékoztatása 

és a településrendezési eszközök módosításának véleményezése; 
9. Salgótarján Megyei Jogú Város településrendezési eszközei felülvizsgálatának 

előzetes tájékoztatása és véleményezése; 
10. Szécsény város településrendezési eszközei módosításának véleményezése; 
11. Szurdokpüspöki község településrendezési eszközei felülvizsgálatának előzetes 

tájékoztatása és véleményezése; 
12. Tar község településrendezési eszközei módosításának előzetes tájékoztatása. 

 
A települések kapcsán továbbra is zajlanak az integrált településfejlesztési stratégiák, 
településfejlesztési koncepciók, környezetvédelmi rendelet-tervezetek véleményezése.  

Integrált településfejlesztési stratégiák: 

1. Balassagyarmat város ITS módosítás; 

2. Rétság város ITS; 

3. Szécsény város ITS módosítás. 

Településfejlesztési koncepciók véleményezése: 

1. Balassagyarmat város Településfejlesztési koncepciója véleményezése; 

2. Pásztó város előzetes tájékoztatása; 

3. Szurdokpüspöki község Településfejlesztési koncepciója véleményezés. 

Környezetvédelmi rendelet-tervezetek véleményezése az alábbi települések kapcsán: 

1. Salgótarján; 

2. Tar. 

Egyéb véleményezések:  

Jogszabályi egyeztetések, javaslatok: 

1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény tervezett 
módosításával kapcsolatban tett megállapítások; 

2. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény tervezett végrehajtási 
rendeletével kapcsolatban tett megállapítások. 

Közép Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: KDTVT) keretében az 
alábbi települések csapadékvíz-elvezető rendszerei terveinek véleményezése: 

1. Alsótold: meglévő árkok, folyókák helyreállítása 

2. Bercel: Gólya-pataki tározó létesítése 

3. Bokor: Szabadság út és Béke út árokburkolás 
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4. Csécse, Madách Imre út és 2128. sz. út menti árokburkolás 

5. Cserhátszentiván: Rákóczi utca árokburkolás 

6. Egyházasdengeleg: Petőfi út és Rákóczi út árokfelújítás 

7. Héhalom: Szabadság utca, járható folyóka 

8. Hollókő: Orgona utca, Dózsa utca, Petőfi utca, parkoló vízelvezetés 

9. Karancsalja: csapadékvíz elvezetés 

10. Karancslapujtő: csapadékvíz elvezetés 

11. Karancskeszi: csapadékvíz elvezetés 

12. Lucfalva: patak mederburkolat helyreállítás, Rákóczi úti árok átépítése 

13. Mátraverebély: Szabadság utca és Alkotmány utca árokburkolat átépítés 

14. Nógrádsipek: patakkotrás és övárok építés 

15. Palotás: Bujáki-patak rekonstrukció 

16. Sóshartyán: belterületi csapadékvíz elvezetés 

17. Szarvasgede: Rákóczi utca árokburkolás 

18. Szécsényfelfalu: Géczi patak rekonstrukció 

19. Szuha: csapadékvíz elvezetés 

20. Vizslás: Kossuth Lajos utca árokburkolás 

21. Kozárd község Fő út és Damjanich út csapadékvíz-elvezetés 

22. Mátramindszent község Mindszent-patak mederrendezése 

23. Salgótarján Megyei Jogú Város – Nagymező út vízelvezető árok nyomvonal 
módosítás 

24. Ságújfalu község csapadékvíz elvezetés 

 

A KDTVT ülésein a megyei önkormányzat képviseletében a megyei főépítész rendszeresen 
részt vett. Az ülések alkalmával a fenti csapadékvíz elvezetési projektek mellett Jobbágyi, 
Szurdokpüspöki, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Kálló és Vanyarc községek szennyvíz elvezetési és 
szennyvíz tisztítási projektjei is megtárgyalásra kerültek. 

Egyéb elvégzett feladatok: 

Az M2 gyorsforgalmi út Vác város és a szlovák-magyar országhatár közötti nyomvonalának 
továbbvezetésével, Szendehely települést érintően, ügyvédi megkereséssel kapcsolatos 
tájékoztatás. 

TOP felhívástervezetek és felhívások keretében műszaki, építésjogi tájékoztatás a települések 
felé helyszíneken, rendezvényeken. 
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4. 2016. egyéb kiemelt feladatai 
 

4.1. Választási feladatok 

 

Az Osztály számára előírt feladatok közül kiemelendők a választási feladatok. 
2016. évben összesen 9 időközi választás került lebonyolításra megyénkben. Ebből 5 helyen 
polgármestert, 2 helyen polgármestert és testületet, valamint 2 helyen roma nemzetiségi 
képviselőket választottak. Ez utóbbi választási forma jelölt hiányában mind a két érintett 
helyen elmaradt. 
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Az időközi választások lebonyolításának koordinálása mellett ebben az évben jelentős 
feladatot jelentett az október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása is. 
A népszavazás előkészítésében aktívan közreműködtek a Területi Választási Iroda 
(továbbiakban: TVI) érintett munkatársai. A TVI munkájába a Hivatal dolgozói közül 18 fő 
került bevonásra, melyek közül összesen 14 fő ténylegesen is részt vett a választási feladatok 
elvégzésében. Ezen felül – a Nógrád Megyei Kormányhivatallal kötött külön megállapodás 
alapján – 5 dolgozó végezte a népszavazással kapcsolatos informatikai feladatok ellátását. 
 
A népszavazással kapcsolatos megnövekedett munkateher 2016. június végétől egészen 
november végéig jelentkezett, hiszen a népszavazás napját megelőzően az előkészítési 
munkafázisnak rengeteg ,,állomása” volt, míg a népszavazást követően a pénzügyi 
elszámolást egy egészen új rendszer keretében kellett elkészíteni mind a TVI, mind a helyi 
választási irodák munkatársainak. Ennek alapján megállapítható, hogy 2016. évben, a 
különböző választási eljárások előkészítésében, illetve lebonyolításában való részvétel az 
átlagot jelentősen meghaladó munkaterhet jelentett a szervezeti egységbe tartozó 
munkatársaknak, mely mellett természetesen nem szenvedhettek csorbát az egyéb feladatok 
sem. 
 

4.2. Közszolgálati ellenőrzés 
 
A Kormány 1343/2016. (VII. 6.) Korm. határozatával elrendelte a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189.§ (1) bekezdésében meghatározottak 
szerinti közszolgálati ellenőrzés lefolytatását a helyi önkormányzatoknál. A korm. határozat 
alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2016. júliusában a Nógrád Megyei Önkormányzati 
Hivatalnál közszolgálati ellenőrzés lefolytatását rendelte el. 
 
Az ellenőrzés a 2015. évi munkáltatói intézkedésekre vonatkozott, így többek között: 
 

• az illetmény-megállapítás gyakorlatára, ideértve az alapilletmény-eltérítés és a 
személyi illetmény megállapítását, 

• a rendkívüli munkaidő elrendelésének gyakorlatára, 
• az egyéb juttatások megállapításának gyakorlatára, ideértve a jutalmazás és a 

céljuttatás megállapítását, 
• a szabadság megállapításának és kiadásának gyakorlatára. 

 
A vizsgálat adatszolgáltatás, illetve iratbekérés útján valósult meg. Az ellenőrzés 
eredményeként a Kormányhivatal megállapította, hogy a Hivatal munkajogi eljárási 
cselekményei – minimális hibától eltekintve –  megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.  
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4.3. 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 2016. 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. 

 

5. A jegyzői munkakörhöz kapcsolódóan folyamatosan jelentkező 
feladatok: 

 
 
Feladataim teljesítése során ez évben is 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, 2016. december 01. 
 
         dr. Szabó József 
            megyei jegyző 


