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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 8-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
Boldvai László, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Dr. Egyed Ferdinánd, 
Gácsi Péter, Gagyi Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina Norbert, a közgyűlés 
tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó József megyei jegyző, dr. 
Langár Ágnes aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket.  
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 13 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő 

kettéválasztásával kapcsolatos álláspont kialakítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

2. Egyebek 
- . - 

 
Skuczi Nándor: 
A napirendek megtárgyalása előtt egy szomorú kötelezettségének tesz eleget. 
2015. november 29-én, életének 53. évében elhunyt Dóra Ottó, Salgótarján Megyei Jogú Város 
Polgármestere. 
Dóra Ottót tavaly októberben a DK-Együtt-MSZP-Tarjáni Városlakó Egyesület támogatásával 
választották meg Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterévé. Korábban, 2006 őszétől a 
salgótarjáni önkormányzat MSZP-frakcióvezetőjeként dolgozott, 2002 és 2006 között a Nógrád 
Megyei Önkormányzat elnöke volt. 
Emlékét megőrizzük. Kéri, hogy egyperces néma felállással tisztelegjenek az elhunyt emlékének. 
 
Jelzi, hogy rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
 
2. Javaslat a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő 

kettéválasztásával kapcsolatos álláspont kialakítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
és Gácsi Péter urakat, tájékoztassák a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
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Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem támogatta a határozati 
javaslatot. 
 
Gácsi Péter: 
A Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta a 
határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Elmondja, hogy részt vett a bizottságok együttes ülésén. Az ott elhangzottak alapján átgondolta a 
döntési javaslatot és a 2. alternatíva helyett az 1. alternatívát javasolja elfogadni. 
Az ülés előtt kiosztásra került az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat módosított változata. 
Kéri, a közgyűlést szavazzon arról, hogy a módosított határozati javaslatot a bizottságok ne tárgyalják 
meg.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő 
kettéválasztásával kapcsolatos álláspont kialakítására vonatkozó módosított határozati 
javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2015. (XII. 8.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Nógrád megye érdekeinek minél teljesebb körű 
érvényesítése érdekében - Budapest és Pest megye kettéválasztásának konkrét, a NUTS-besorolásra 
vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is megfelelő alternatívái közül az 1. számút támogatja, 
amelyben „A NUTS-besorolás nem változik (Budapest és Pest megye továbbra is egy régiót alkot)”. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a belügyminiszter útján értesítse a Kormányt. 
Határidő: 2015. december 10. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. december 8. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
 

2. Egyebek 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Skuczi Nándor                                     dr. Szabó József 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei jegyző 
 Közgyűlésének elnöke 




