
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 

4. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. május 7-én, 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, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Dr. 
Egyed Ferdinánd, Gagyi Roland, Percsina Norbert, a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István 
társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó József megyei jegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. Külön köszönti Dóra Ottó urat, Salgótarján Megyei Jogú 
Város polgármesterét, valamint Tóthné Dr. Kerekes Andrea jegyző asszonyt. A testület ülését 
megnyitja. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 11 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 11 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

2. Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának ismertetése 
 Előadó: Dóra Ottó, Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges változatának elfogadására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
4.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

5.  Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából történő adománygyűjtésre 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

6. Egyebek 
- . - 

 
 
Skuczi Nándor: 
Dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr – az SzMSz 26. § (1) bekezdésének megfelelően –  a tegnapi nap 
folyamán írásban jelezte napirend előtti hozzászólási szándékát „Mit jelent május 9.?” témakörben. 
Megadja a szót képviselő úrnak. 
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Dr. Egyed Ferdinád: 
Rövid megemlékezést tart arról, hogy a II. világháború Európában 70 évvel ezelőtt fejeződött be. A 
Demokratikus Koalíció törvényjavaslatot nyújtott be, melynek célja, hogy május 9-ét az Országgyűlés 
munkaszüneti nappá nyilvánítsa. Ennek kapcsán indítványozza, hogy ehhez a javaslathoz a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése is csatlakozzon.  
 
Skuczi Nándor: 
Ahhoz, hogy a javaslatról a testület szavazni tudjon, napirendre kellene tűzniük, amelyhez pedig írásos 
„anyagra” van szükség. 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A következő közgyűlés ülésére írásban benyújtja a javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
 
1. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Borenszki Ervin, valamint Bognár Ferenc urakat, tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági 
üléseken elhangzottakról. 
 
Borenszki Ervin: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
Bognár Ferenc: 
A Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta; 
a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolta.  

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
5/2015. (V. 7.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

 
 (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
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31/2015. (V. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei jegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2015. május 7-én 
elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2015. május 11. 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. május 7. 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 

Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság mai ülésén elfogadta a 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjét, mely igazodik a most elfogadott SzMSz 
módosításában foglaltakhoz, továbbá ugyanabban az időpontban lép hatályba. 
A Hivatal Ügyrendje a soron következő Elnöki jelentés mellékletét fogja képezni. 

 
- . - 

 
2.  Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának ismertetése 

Előadó: Dóra Ottó, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi Polgármester urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dóra Ottó: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Megköszöni Polgármester úr részvételét és szóbeli kiegészítését. 
 

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges változatának elfogadására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Az előterjesztés módosított változata az ülést megelőzően került kiosztásra, melyet a Területfejlesztési 
Bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Bognár Ferenc urat, tájékoztassa a közgyűlést a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Bognár Ferenc: 
A Területfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkéri Sándor Ildikót, a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tartsa 
meg prezentációját. 
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Sándor Ildikó: 
Megtartja prezentációval egybekötött szakmai kiegészítését. 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Egy hosszú folyamat végéhez érkeztek el, melyből egy „szeletet” látott. Hiányérzete van a tekintetben, 
hogy az elkészített anyag milyen úton jutott el idáig, illetve mennyien és milyen minőségben járultak 
hozzá, illetve javították azt. Aggályos kérdésnek tartja, hogy tényleg autonóm döntése tud-e majd 
lenni a megyei önkormányzatnak. Attól tart, hogy a végén még egyetértési joguk sem lesz. 
 
Boldvai László: 
Kérdése, hogy ki fog dönteni? 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Aggályosnak tartja a humánerőforrás kérdését; lesz-e elég munkaerő a projektek megvalósításához. 
 
Sándor Ildikó: 
Az 5. prioritás keretében részben lesz lehetőségük ezeket a problémákat orvosolni. A foglalkoztatási 
paktumokban rendelkezésre álló forrást képzésekre kell fordítani. Szintén az 5. prioritásban található 
az ösztöndíjrendszer is. 
A projektkiválasztással kapcsolatban elmondja, hogy területi kiválasztási rendszer fog működni. 
Kormányhatározatban szerepel az a konkrét szándék, hogy a közszféra projektek előkészítése 
vonatkozásában ne alakulhasson ki „verseny”. A településeknek segíteni szeretnének a pályázati 
adatlapok kitöltésében.  
 
Boldvai László: 
Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy ki fog dönteni? Az Irányítóhatóság dönt? Vagy együtt 
döntenek? Ha együttdöntés van, akkor a megyének milyen jogosítványa van? 
 
Sándor Ildikó: 
Együttdöntés van. Mind a kettőnek „igen”-t kell mondania ahhoz, hogy támogatható legyen a projekt. 
 
Skuczi Nándor: 
Egyetért Borenszki képviselő úrral abban, hogy a polgármestereknek, civil szervezeteknek nem volt 
nagy az aktivitásuk; nem mindenki tartotta megfelelő fontosságúnak a feladatot. 
A Dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr által elmondottakra reagálva egyetértését fejezi ki a 
munkaerőpiac problémája tekintetében. Ebben a megyében nagy feladat lesz az, hogy hogyan tudják 
humánerőforrás helyzetét megfelelő szintre hozni. 
 
Cseresznyés István: 
Látszik az anyagból és a végeredményből, hogy nagy munka volt az egész tervezés. A területi 
munkacsoportok kapcsán remélte, hogy legalább egyszer „bepillantást” nyer azok működésébe. Ez a 
rendszer a későbbiekben működni fog? 
 
Sándor Ildikó: 
Igazából ezeknek a munkacsoportoknak nagy szerepe a Területfejlesztési Program készítése során 
volt, amikor egy átfogó tervezés zajlott. Az utolsó fázisban (az Integrált Területi Programnál) azt 
mondta az Irányító Hatóság, hogy már nem várja el, hogy ezeket a munkacsoportokat összehívják. 
Ennek alapvetően az volt az oka, hogy inkább a polgármesterekkel konzultáltak, mert már technikai 
jellegű, projektszintű egyezetésekről kellett beszélniük.  
 
(Borenszki Ervin képviselő úr elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 10 fővel folytatta munkáját.) 
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Skuczi Nándor: 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 10 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Integrált Területi Programja végleges változatának 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 10 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
32/2015. (V. 7.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési 

ciklushoz kapcsolódóan – az Irányító Hatóság állásfoglalásában javasoltak figyelembevételével – 
elfogadja Nógrád Megye 2014-2020-ra vonatkozó „Nógrád Megye Integrált Területi Programja 
(2014-2020)” elnevezésű dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. A közgyűlés felkéri elnökét, gondoskodjon a fenti dokumentum Irányító Hatóság és a Nemzeti 

Fejlesztési Kormánybizottság részére történő megküldéséről. 
 Határidő: 2015. május 7. 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
       dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

Salgótarján, 2015. május 7. 
 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkérem Dudás Vilmos urat, tájékoztassa a közgyűlést a bizottsági ülésen elhangzottakról. 

Dudás Vilmos: 
A bizottság egyhangúlag támogatta mindkét javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
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33/2015. (V. 7.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány 50.000 Ft-os támogatásáról dönt, 
melyet Európa Akusztikus Gitárzenei Fesztivál megrendezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. május 7. 
 
 
                            Skuczi Nándor                    dr. Szabó József 

       Nógrád Megyei Önkormányzat                                    Nógrád megyei jegyző 
              Közgyűlésének elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Keriért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
34/2015. (V. 7.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére A Keriért Alapítvány 20.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet a Táncsics 
Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézményének 60. évfordulós rendezvénysorozat 
megszervezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. május 7. 
 
                            Skuczi Nándor                   dr. Szabó József 

       Nógrád Megyei Önkormányzat                                   Nógrád megyei jegyző 
              Közgyűlésének elnöke 

 
- . -  

 
 

5.  Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából történő adománygyűjtésre 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából történő adománygyűjtésre 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
 
 



 7

 
 
35/2015. (V. 7.) Kgy. határozat: 

 
1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából adománygyűjtést 

szervez. Az adománygyűjtés céljából a határozati javaslat 1. sz mellékletét képező felhívást 
eljuttatja valamennyi települési önkormányzatnak, hogy tájékoztassák a lakosságot a 
segítségnyújtás lehetőségéről. Az önkormányzat a megyei média igénybevételével biztosítja, 
hogy a felhívás az adományozni kívánó Nógrád megyei lakosok minél szélesebb köréhez 
eljusson. 
Határidő: döntést követően haladéktalanul  
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

 
2.) Az önkormányzat a pénzbeli adományok fogadására elkülönített számlát biztosít. 

Határidő: döntést követően haladéktalanul 
Felelős:  dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
3.) A közgyűlés felhatalmazza az elnökét, hogy a gyűjtést követően a pénzbeli adományokat és a 

nem pénzbeli adományokat a felhívásban megnevezett szervezeteknek eljuttassa. 
Határidő:  az adománygyűjtés befejezését követően haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
  

4.) A közgyűlés felhatalmazza az elnökét, hogy az adományok eljuttatása érdekében vegye fel a 
kapcsolatot a felhívásban megnevezett szervezettekkel.  
Határidő: döntést követően haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
 

Salgótarján, 2015. május 7.    
 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . -  
 
 
6. Egyebek 

 
Skuczi Nándor: 
Tisztelettel meghívja képviselő társait a május 9-ei „Nógrádikum – Kincseink Őrzője” programsorozat 
keretében – első alkalommal megrendezésre kerülő „Családi Majális Nógrádikumokkal” című 
rendezvényre.  A program helyszínének a Somoskői Vár emlékparkja ad otthont. A részletes program az 
ülés előtt kiosztásra került. 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Május 16-án Salgótarjánban, a Városi Sportcsarnokban kerül megrendezésre a IV. Palócföldi Néptánc 
Találkozó, melyre ezúton szeretettel meghív mindenkit. 
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Skuczi Nándor: 
További 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 


