
 
Iktatószám: 35-19/2015. 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága 2015. február 24-ei 
soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai (4 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint, igazoltan távol: Gácsi Péter, Percsina 

Norbert valamint Gagyi Roland képviselő urak 
 Dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 
 Dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatársa 
 Dr. László Tünde, a Hivatal munkatársa 

Vadas Anett, a Hivatal munkatársa 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Nagy Aletta, jegyzőkönyvvezető 

 
Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron következő ülésén. Jelzi, Gácsi Péter, Percsina Norbert és Gagyi 
Roland képviselő társai igazolt távollétét. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Boldvai László bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően 2. számú 
napirendi pontként egy új előterjesztés kerül megtárgyalására, mely a bizottsági ülést megelőzően kiosztásra 
került. Megkérdezi van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel 
nem volt. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított napirendet 4 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárására 
 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
2. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejelsztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

által kezelt decentralizált források terhére Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Március 
15. úti támfal-lépcső felújítása” 120001308D számon megkötött támogatási szerződés módosítására és 
lezárására 

 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4.   Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra és póttag 
megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. 
évi munkájáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a Területi 
Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

8. Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, TÁMOP-
6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

9. Egyebek 
 
1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések 
lezárására 

 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés 10 határozati javaslatból áll, melyeket külön-külön 
bocsájt szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság mind a 10 határozati javaslatot, egységesen 4 igen 
szavazattal elfogadta, és a következő határozatokat hozta: 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
8/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére Zabar 
Község Önkormányzatával „Térfigyelő rendszer 
kiépítése Zabaron” 120000409K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására 

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Zabar Község Önkormányzatával a „Térfigyelő 

rendszer kiépítése Zabaron” tárgyú, 120000409K számon megkötött támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés 
lezártnak tekinthető. 
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
9/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére Zabar 
Község Önkormányzatával „Megszépülő 
közterületeink” 120000209L számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Zabar Község Önkormányzatával a „Megszépülő 

közterületeink” tárgyú, 120000209L számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 
 Varga Béla 

 a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
10/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére Vanyarc 
Község Önkormányzatával „Anyag- és 
eszközbeszerzés” 120000409D számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Vanyarc Község Önkormányzatával az „Anyag- és 

eszközbeszerzés” tárgyú, 120000409D számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak 
tekinthető. 
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. Varga Béla 
 a bizottság elnöke 



4 

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
11/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Mátramindszent 
Község Önkormányzatával „Önkormányzati közteme-
tő bővítése” 120002708K számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátramindszent Község Önkormányzatával az 

„Önkormányzati köztemető bővítése” tárgyú, 120002708K számon megkötött támogatási szerződésben 
foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés 
lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
12/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére Ipolytarnóc 
Község Önkormányzatával „Az ipolytarnóci 
körjegyzőségi hivatal és Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat vizesblokkjának kialakítása” 
120005408L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Ipolytarnóc Község Önkormányzatával „Az 

ipolytarnóci körjegyzőségi hivatal és Roma Nemzetiségi Önkormányzat vizesblokkjának kialakítása” 
tárgyú, 120005408L számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A 
támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
13/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Mátraterenye 
Község Önkormányzatával „Lelátó kialakítása” 
120005208L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraterenye Község Önkormányzatával a „Lelátó 

kialakítása” tárgyú, 120005208L számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

              Varga Béla 
                   a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
14/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Karancsberény 
Község Önkormányzatával „Közmunka programhoz 
tartozó gépi és egyéb eszköz beszerzés” 120003009L 
számon megkötött támogatási szerződés lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Karancsberény Község Önkormányzatával a 

„Közmunka programhoz tartozó gépi és egyéb eszköz beszerzés” tárgyú, 120003009L számon 
megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében 
megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

              Varga Béla 
                   a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
15/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Bárna Község 
Önkormányzatával „Napköziotthonos Óvoda szenny-
vízelvezetésének felújítása” 120000509L számon 
megkötött támogatási szerződés lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bárna Község Önkormányzatával a „Napköziotthonos 

Óvoda szennyvízelvezetésének felújítása” tárgyú, 120000509L számon megkötött támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a 
támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

              Varga Béla 
                   a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
16/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Karancskeszi 
Község Önkormányzatával „Karancskeszi községben 
közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése” 
120000409L számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Karancskeszi Község Önkormányzatával a 

„Karancskeszi községben közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése” tárgyú, 120000409L számon 
megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében 
megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. Varga Béla 
                   a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
17/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Virágos út 
felújítása” 120000608U számon megkötött támogatási 
szerződés lezárására 

  
HATÁROZAT 

 
1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 

„Virágos út felújítása” tárgyú 120000608U számon megkötött támogatási szerződésben megjelölt 
1516/15 hrsz-ú ingatlan 1516/17, 1516/18, 1516/19, 1516/20, 1516/21 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 
megosztását, s ezáltal a beruházás megvalósításának helyeként a megosztásból eredő ingatlanok 
szerződésmódosításban történő  megjelölését. 
A Bizottság felkéri a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját a 
szerződés módosítás elkészítésére, valamint a közgyűlés elnökét annak aláírására. 
Határidő: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodájának értesítésére 
2015. március 6., illetve értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 

„Virágos út felújítása” tárgyú, 120000608U számon megkötött támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés 
lezártnak tekinthető. 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

 Varga Béla 
           a bizottság elnöke 
 
 
2. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejelsztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. által kezelt decentralizált források terhére Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával „Március 15. úti támfal-lépcső felújítása” 120001308D számon megkötött 
támogatási szerződés módosítására és lezárására 

 Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 igen  
szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta: 



8 

 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
18/2015. (II. 24.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Március 15. 
úti támfal-lépcső felújítása” 120001308D számon 
megkötött támogatási szerződés módosítására és 
lezárására 

  
HATÁROZAT 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága jóváhagyólag tudomásul 

veszi a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával a „Március 15. úti támfal-lépcső felújítása” 
tárgyú, 120001308D számon megkötött támogatási szerződésben a megvalósítás helyéül feltüntetett 3760 
hrsz-ú terület helyett a 3748 hrsz-ú terület megjelölését. 

 
2. A Bizottság felkéri a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját a 

szerződés módosítás elkészítésére, valamint a közgyűlés elnökét annak aláírására. 
Határidő: a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda megkeresésé- 
               re: 2015. március 6, illetve értelemszerű 
Felelős: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 
       Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját és a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke  

 
Salgótarján, 2015. február 24. 

     Varga Béla 
a bizottság elnöke 

 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Bácskai Katalin: 
Röviden tájékoztatja a bizottságot, a 2014-es évre vonatkozó költségvetés módosítása jelen bizottsági ülésen 
való tárgyalásának szükségességéről. Tájékoztatja a testületet, hogy 2014. január 1-jétől új számviteli, illetve 
beszámolási államháztartási információs rendszerre kellett áttérni. A Magyar Államkincstárral a Hivatal 
folyamatos kapcsolatban áll. Az Államkincstár közli, hogy az egyes tételeket hogyan kell elszámolni, és az 
új számviteli információs rendszerbe beilleszteni. Ezek alapján a 2014. évre vonatkozó előirányzatokat, a 
Nógrád Megyei Önkormányzat le tudja zárni. A beszámolási tételeket, az előirányzat teljesülési adatait az 
Államkincstár fogja ellenőrizni. Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy jelen fázisban a technikai jellegű 
adatok – például a december havi bérkönyvelések – leegyeztetése zajlott. A decemberi költségvetés 
módosítás után történt események, változások miatt kellett az adatokat módosítani, rendezni és a mostani 
bizottsági ülésen, illetve a március 3-ai közgyűlésen megtárgyalni. Jelzi, hogy a 2014. évi zárást pozitívan 
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érintette, az, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat megyei tartalékot kapott, valamint a 2015. évi 
előirányzatnak egy úgynevezett „0. havi részletét” is folyósította már a Magyar Államkincstár. Ez mind 
hozzájárul ahhoz, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat a 2015-ös évet kedvezően tudja indítani. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? További kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Szabó József: 
A bizottság és a közgyűlés törvényi kötelezettségének tesz eleget a gazdasági program elfogadása által. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a úgy fogalmaz, hogy az 
alakuló ülést követő 6 hónapon belül hosszú távú gazdasági programot kell az önkormányzatnak elfogadnia. 
Jelzi, hogy az előterjesztésben a jogszabályban megfogalmazott szerkezeti követelmények, a tartalmi elemek 
részletesen bemutatásra kerülnek, illetve a formai követelményeknek teljes egészében megfelel az 
előterjesztés. Röviden ismerteti a gazdasági programot, mely többek között felvázolja a megye gazdasági 
kitörési pontjait, valamint a 2014-2020-as tervezési időszakból lehívható uniós támogatások megszerzését, 
felhasználását. Az anyag alaposan bemutatja Nógrád megye lehetőségeit, erősségeit, gyengeségeit, kitörési 
pontjait, illetve azokat a kapcsolódási részeket, mind a civil, mind a gazdasági szereplőkkel, amelyek a 
gazdasági program sikeres végrehajtását elősegíthetik. Kéri a bizottságot a határozati javaslat 
megtárgyalására, támogatására. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra és póttag 

megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
 
Dr. Sárközi Judit: 
Rövid kiegészítést tesz a határozati javaslat 2. pontjához kapcsolódóan. Kéri a bizottság tagjait, hogy a 
határozati javaslatot az általa tett „Fórum” szó kiegészítésével fogadják el. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített határozati javaslatot 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 
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6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 
2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése? 
 
Bácskai Katalin: 
A Területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján minden évben a fejlesztéspolitikáért felelős 
minisztérium részére beszámolót kell küldeni az elvégzett tevékenységről. Az előterjesztés ezt az 
összefoglalót tartalmazza. Kiemeli, hogy 2014-ben sikerült lezárni a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól átvett pályázatok egy részét. A hátralévő időszakban, 2015-ben valamint a 2016-os év első felében 
körülbelül 126 ilyen jellegű nyitott pályázatot szükséges lezárni. A Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól átvett pályázatok vonatkozásában megjegyzi, hogy 9 olyan pályázat volt 2014-ben, mely 
követeléskezelés alatt áll, így ezek folyamatban lévő ügyek. A 2. sz. mellékletben felsorolásra kerültek a 
2014-ben, a Magyar Államkincstárral és a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel közösen végzett ellenőrzések. Kiemeli az említett két szervezettel való 
együttműködés fontosságát, sikerességét. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a határozati javaslatot a bizottság 4 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 
 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a Területi 

Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Szabó József: 
Tájékoztatja a bizottságot az előterjesztéshez kapcsolódó technikai, ügyrendi, valamint tartalmi 
kiegészítésről, melyet a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal részéről Bácskai Katalin, a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részéről pedig Sándor Ildikó, ügyvezető asszony fog megtenni. A 
napirendi ponttal összefüggésben elmondja, hogy a Hivatal munkatársainak, valamint a Kft. dolgozóinak az 
integrált területi program sikeres elkészülése érdekekében szorosan együtt kell működniük. A tervezési 
időszak hamarosan lezárul. A „végrehajtás” szakaszában az első olyan dolog, melyben a közgyűlésnek 
döntenie kell, a területi kiválasztási kritériumrendszer meghatározása, amely az előterjesztés 1. számú 
mellékletében került meghatározásra. A bizottságnak állást kell foglalnia, hogy csak a kötelező minimum 
kritériumrendszereket fogadja el, vagy szabadon választva is meghatároz kritériumrendszereket az integrált 
területi programokhoz kapcsolódóan. Átadja a szót Bácskai Katalinnak. 
 
Bácskai Katalin: 
Az előterjesztés egy munkaközi anyag. A 3. oldal felső részén látható egy táblázat, ahol rögzítésre kerültek a 
különféle határidők, és feladatok. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárának levele alapján a közgyűlésnek a szükséges döntést meg kell hoznia. Az 
említett táblázatban a március elejére datálódott feladatok közül kettőt kell figyelembe venni, március 2-án el 
kell küldeni a forrásallokációs és indikátorvállalási javaslatot, melynek részleteiről Sándor Ildikó ad 
tájékoztatást. Gyakorlatilag ez a javaslat a végleges anyagnak a 2. számú melléklete lesz. Jelen pillanatban  
1. számú mellékletként látja a Tisztelt Bizottság a területi kiválasztási kritériumrendszert, melyben tíz 
kritérium lett felsorolva, ebből a bizottságnak minimum 3-at, maximum 5-öt kell javasolnia a Közgyűlés elé 
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elfogadásra. A jelenlegi táblázat az előkészítők javaslatát tartalmazza. A tíz kritériumról egyenként 
szükséges javaslatot tenni. 
Az úgynevezett 2. számú melléklettel kapcsolatban elmondja, hogy ezt az anyagot is meg kell ismernie, 
tárgyalnia a szakbizottságnak. A Kft. ügyvezetőjével folytatott egyeztetések eredményeként jövő hét elejére 
elkészül egy 100%-os anyag, mellyel kapcsolatban egy soron kívüli bizottsági ülés megtartása szükséges, 
melyre a hétfői vagy a keddi napon, a közgyűlés ülését megelőzően kerülhet sor. Átadja a szót Sándor 
Ildikónak. 
 
Sándor Ildikó: 
Az Európai Bizottsággal és hazánk között nagyon sok kérdés, vita volt, a tárgyalások során, emiatt 
elhúzódott a megyei integrált programok elkészítését tartalmazó módszertani útmutató elkészítése. A megyei 
közgyűlésnek olyan integrált területi programot kell elfogadnia április végéig, amely a korábbi állásponttól 
eltérően nem fog tartalmazni projektlistát. A forrásallokációs táblát, és benne az indikátorvállalást célszerű 
olyan projektek alapján összeállítani, amelyek már megalapozottak. A jelenlegi feladat, hogy településenként 
végig kell tekinteni a projekteket, a járási koordinátorok és a települési vezetők között egyeztetéseket kell 
lefolytatni, felül kell vizsgálni, hogy melyek megalapozottak, melyek rendelkeznek előzetes műszaki 
dokumentációval, előzetes költségvetéssel, és megfelelőek arra, hogy kötelezettséget lehessen rájuk vállalni. 
Kiemeli, hogy az első két évben, negyedéves ütemet kell készíteni a projektekkel kapcsolatban. Jelzi, hogy a 
héten lezárják a projektgyűjtést, és azok szakmai értékelését, hogy egyértelmű legyen, melyek azok a 
projektek, amelyek az első két évben támogathatóak, teljesíthetőek, és lehet rájuk kötelezettséget vállalni. Az 
összegyűjtött adatok alapján. A százalékos arány meghatározása hétfőre készülhet el. A megyei allokációs 
táblák beérkezése után, az Irányító Hatóság három héten belül megpróbálja azokat összehangolni a TOP-ban 
szereplő arányokkal. Amennyiben az Irányító Hatóság nem tud dönteni bizonyos allokációk tekintetében, 
akkor a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé fog kerülni az ügy, és ők fognak dönteni a százalékos 
arányokról. Ez azt jelenti, hogy a 2. számú mellékletnek a táblázata munkaanyag lesz, amelyet el kell küldeni 
az Irányító Hatóságnak, abból a célból, hogy a nemzeti arányokat a megyék között ki tudják hozni.  
A Területi Kiválasztási Kritériumrendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy a meghatározott kritériumok a 
projektek értékelésében fognak szerepet játszani. Az Európai Bizottság ragaszkodik hozzá, hogy a projektek 
minősítésre kerüljenek. Meg kell határozni olyan kritériumokat, melyek bekerülnek ebbe a bizonyos 
értékelési rendszerbe. Kétféle kritérium szerepel, az első hetet opcióként az Irányító Hatóság határozta meg. 
Összesen 3 és 5 közötti kritériumot fogadhat el egy megye. A tervezők három további opciót határoztak meg, 
melyek megfogalmazásánál arra törekedtek, hogy ezek olyan kritériumok legyenek, melyek semmilyen 
projektet nem zárnak ki, melyekbe mind a gazdaságfejlesztés, mind a társadalom- és településfejlesztés 
belefér. Az anyagban szereplő 2.9. ponthoz kapcsolódóan kiegészítést javasol („a gazdaság, a társadalom 
ösztönzése érdekében”). Véleménye szerint kerüljön kiválasztásra minimum 3, maximum 5 szempont, és a 
Bizottságra kellene bízni, hogy alkalmazza-e azokat az egyéb szempontokat, amivel a tervezők próbálnák 
orientálni a projektgazdákat, vagy csak az Irányító Hatóság által meghatározott szempontok közül fogad el 
hármat. A belső kiegyenlítődéssel kapcsolatban elmondja, hogy a járások új besorolása alapján, a megyei 
járások mind gazdasági, mind társadalmi mutatók tekintetében közeledtek egymáshoz. Salgótarján, 
Bátonyterenye, Balassagyarmat és Rétsági Járás ugyanolyan besoroláson áll, ennél hátrányosabb a Szécsényi 
és a Pásztói Járás, de jelentős különbségek nem mutatkoznak. A pénzügyi egyensúly fenntartásával 
kapcsolatban kiemeli, hogy az egyes prioritásnál, az üzleti infrastruktúra fejlesztésnél csak akkor 
valósíthatóak meg fejlesztések, hogyha ahhoz az önkormányzatok önerőt biztosítanak. Jelenleg korlátozott a 
hitelfelvételi lehetőség, és egyéb pénzügyi konstrukciók. Az Európai Bizottság kizárólag az 
alapinfrastruktúra fejlesztést engedi 100%-an támogatni, a többi üzleti infrastruktúra fejlesztés esetén a 
támogatás 50%. A tervezők három kritériumrendszert javasolnak, melyekről a bizottság szabadon dönthet. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a részletes tájékoztatást. Két rövid kiegészítést tesz a napirendi ponthoz, Sándor Ildikó 
kiegészítéséhez kapcsolódóan. Az ITP útmutató alapján az első körös intézkedési szintű forrásallokációval 
kapcsolatosan úgy gondolja, hogy eléggé szoros a határidő, melyet a területi szereplők részéről az Irányító 
Hatóság kér. Egyetért a projektek felülvizsgálatával. Javasolja, hogy a soron következő bizottsági ülés 2015. 
március 3-án, kedden 9 órakor, a közgyűlés ülése előtt legyen. A Területi Kiválasztási Kritériumrendszer 
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szempontjaihoz kapcsolódóan kiemeli a három fő kritériumot, megteszi javaslatát a plusz kettő kritériumot 
illetően. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Boldvai László: 
Javasolja, hogy csak három kritériumrendszer kerüljön elfogadásra, és ne több. Meglátása szerint a források 
elkölthetetlenek lesznek, ha nem lesznek a kritériumrendszernek megfeleltethető pályázatok. Elmondja, hogy 
részt vesz Salgótarján Megyei Jogú Város tervezési feladatában. A városnak olyan indikátorokat írt elő az 
Irányítható Hatóság, melyek már most láthatóak, hogy megvalósíthatatlanok. Véleménye szerint a megyei 
fejlesztéseket, tervezést illetően a kiosztott indikátorok között számtalan olyan van mely nem lesz 
teljesíthető. Megerősíti javaslatát, mely szerint csak három indikátor kerüljön elfogadásra. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni képviselő úr kiegészítését. Megadja a szót Havasiné Molnár Erzsébet képviselőtársának. 
 
Havasiné Molnár Erzsébet: 
Véleménye szerint 3+2 kritériumrendszert szükséges elfogadni, hiszen ki kell használni a lehetőségeket. 
Meglátása szerint Nógrád megyében minden forrásra szükség van, és azokat fel is tudják használni. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e további kérdés, észrevétel? 
 
Boldvai László: 
Kiemeli, hogy a turizmusra allokált pénzt az előzetesen meghatározott szabályrendszerrel Nógrád megye 
nem fogja tudni elkölteni.  
 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek további hozzászólása? Átadja a szót Sándor Ildikó ügyvezető asszonynak. 
 
Sándor Ildikó: 
Vannak olyan indikátorok, melyek eredményességi keretet jelentenek, tehát a kulcsindikátorok esetén lesz 
szankcionálás. Ezekre az indikátorokra különös figyelmet kell fordítani. Amennyiben az egységre eső 
támogatás alapján az adott indikátort a megye nem tudja vállalni, azt megfelelő indoklással jelezni 
szükséges. Véleménye szerint a települések részéről több projektjavaslat érkezett be, mint amennyi forrás 
rendelkezésre áll. Ha a turisztikában a jelenlegi TOP arányos lehatárolást vesszük figyelembe, akkor Nógrád 
megyében 3,69 milliárd Ft áll rendelkezésre. Meglátása szerint vannak, olyan projektek melyekkel ezt a 
keretet ki lehet használni. A projekteket úgy próbálják meg kialakítani, esetleg átalakítani, hogy a 
rendelkezésre álló forrásokat teljes mértékben ki tudják használni. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést, átadja a szót Dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző úrnak. 
 
Dr. Szabó József: 
Rövid ügyrendi kiegészítést tesz. Megerősíti, hogy az elhangzottak alapján, jövő hét kedden 9-órától 
rendkívüli bizottsági ülés lesz. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság szintén 
március 3-án 8 órától tartja soron kívüli ülését. 
A szavazással kapcsolatban javasolja, hogy a bizottság a kritériumokról egyesével, külön-külön döntsön. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést. Boldvai képviselő úr felvetésével egyetért, a szűk határidőt, az időbeli korlátokat 
illetően. Javasolja, hogy 3+2 szempont kerüljön elfogadásra. Ezzel kapcsolatban megkérdezi Sándor Ildikó 
ügyvezető véleményét. 
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Sándor Ildikó: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a választott szempontok az adott pályázatnál beépülnek az értékelési 
rendszerbe. A kiválasztott szempontok száma a értékelésnél – az Irányító Hatóság számára – lesz jelentős, 
nem jelent plusz munkát a Hivatal és az Ügynökség dolgozói számára. Viszont egyszerűbb három 
szempontnak megfelelni, mint ötnek. 
 
 
Varga Béla: 
Kiemeli, hogy a soron kívüli bizottsági ülés kedden 9 órakor kerül megtartásra. 
(Boldvai László képviselő úr jelzi távollétét.) 
Jelzi, hogy a kritériumrendszer szempontjai majd a határozati javaslat külön-külön kerül szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.1. Illeszkedés a Megyei Területfejlesztési 
Programhoz és a vonatkozó indikátorhoz című tartalmi magyarázatot 4 igennel támogatásra javasolta. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.2. Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly 
fenntartásához című szempontot 4 nemmel nem javasolta elfogadásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.3. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 
című szempontot 4 nemmel nem javasolta elfogadásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.4. Hozzájárulás a belső társadalmi 
kiegyenlítődéshez című szempontot 4 nemmel nem javasolta elfogadásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.5. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez című 
szempontot 4 igennel támogatta. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.6. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez című 
kritérium megnevezést 4 igennel támogatta. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.7. Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal 
szembeni ellenálló-képesség erősítésére című kritérium megnevezést 4 nemmel nem támogatta. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a 2.8, a 2.9., valamint a 2.10. kritériumi 
szempontokat 4 nem szavazattal nem javasolja felvételre. 
A bizottság a Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) a Területi 
Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására szóló határozati javaslatot 4 igennel elfogadásra 
javasolta. 
 
 
8. Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 

TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
9. Egyebek 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi kíván-e valaki hozzászólni az Egyebek napirendi ponthoz. 
 
Bácskai Katalin: 
Tájékoztatja a bizottságot az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság értesítéséről, melynek 
értelmében az ÁROP pályázat kapcsán ellenőrzésre jelölte ki az önkormányzatot. A pénzügyi jellegű 
táblázatok, a különféle kimutatások ellenőrzése mellett, április első napjaiban – a pontos időpont még nem 
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tisztázott – helyi ellenőrzésre is sor kerül. A továbbiakban jelzi a bizottság felé, hogy március végén 
rendkívüli ülés megtartására kerül sor. 
 
Varga Béla: 
További kérdés, észrevétel nem volt. A testület munkáját megköszöni, az ülést bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
               Varga Béla Boldvai László 
         a bizottság elnöke a bizottság tagja 


