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I. 

A KÖZGY ŰLÉS RENDELETEI 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
8/2015. (XII. 17.) önkormányzati 

rendelete 
 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról  
(IV. sz. módosítás)  

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A Kvr. 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2. § 

 
(1) Az Önkormányzat a 2015. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
           E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 597.877 25.718 623.595 
Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

526.770 9.541 536.311 

Tárgyévi költségvetési hiány összege 71.107 16.177 87.284 
Előző évi maradvány igénybevétele 83.629 3.655 87.284 
Kiadási főösszeg 597.877 25.718 623.595 
Bevételi főösszeg 610.399 13.196 623.595 

 
(2)  Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő 
e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 
számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és 
fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(3) Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, 

címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú 
melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 
(4) A 2015. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e 

rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
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(5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete helyébe lépő e 
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 

(6) Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg – 
előirányzatot nem tartalmaz, így az év közben jelentkező többletfeladatokra kötelezettség nem 
vállalható. 

 
(7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú 

táblája, a 2015., 2016., 2017., 2018. évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe 
lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az 
Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe 
lépő e rendelet 3. számú táblája tartalmazza.” 

 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Salgótarján, 2015. december 17. 

 
 
 
 
 
 
            Skuczi Nándor s.k.         dr. Szabó József s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat                      Nógrád megyei jegyző 
          Közgyűlésének elnöke                

 

 

 

 

 

 

 



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

2015. évi költségvetési összevont mérlege

 1. számú melléklet

Ssz. Bevételek
Összeg             

E Ft.
Ssz. Kiadások

Összeg             
E Ft.

1.a. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200      1. Személyi juttatások 175 548      

1.b. Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) 35              2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 753        

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 322            3. Dologi kiadások 346 135      

3. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatás 17 066        4. Egyéb működési célú kiadások 29 441        

4. Működési bevételek 14 130        

5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 293 714      

6. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 303            

526 770      597 877      

7. Előző évi működési maradvány igénybevétele 83 629        

610 399     597 877     

12 522       

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 5 236         5. Beruházások 18 865        

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 198            6. Felújítások 3 000         

10. Felhalmozási bevételek 4 107         7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 853         

9 541         25 718        

11. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655         

13 196       25 718       

12 522 -      

623 595     623 595     

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési kiadások és bevételek egyenlege

Fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

Fejlesztési bevételek összesen



Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetési mérlege

 1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2015. évi III. 
módosított 
előirányzat

Módosítás
2015. évi IV. 
módosított 
előirányzat

Ssz. Kiadások
2015. évi III. 
módosított 
előirányzat

Módosítás
2015. évi IV. 
módosított 
előirányzat

1.a. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200           201 200           1. Személyi juttatások 46 730             15 911             62 641             

1.b. Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) 35                    35                    2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 363             4 188               16 551             

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 322                  322                  3. Dologi kiadások 53 158             251 307           304 465           

3. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatás 17 066             17 066             4. Egyéb működési célú kiadások 35 583             6 142 -              29 441             

4. Működési bevételek 12 255             100                  12 355             5. Irányító szervi támogatások folyósítása 135 867           6 592               142 459           

5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 490             254 790           290 280           

6. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 403                  100 -                 303                  

249 705           271 856           521 561           283 701           271 856           555 557           

7. Előző évi működési maradvány igénybevétele 46 518             46 518             

296 223          271 856          568 079          283 701          271 856          555 557          

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 3 519               1 717               5 236               6. Beruházások 16 148             2 717               18 865             

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 198                  198                  7. Felújítások 3 000               3 000               

10. Felhalmozási bevételek 3 107               1 000               4 107               8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 853               3 853               

6 824               2 717               9 541               23 001             2 717               25 718             

11. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655               3 655               

10 479            2 717              13 196            23 001            2 717              25 718            

306 702          274 573          581 275          306 702          274 573          581 275          

Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen

Fejlesztési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

 1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2015. évi III. 
módosított 
előirányzat

Módosítás
2015. évi IV. 
módosított 
előirányzat

Ssz. Kiadások
2015. évi III. 
módosított 
előirányzat

Módosítás
2015. évi IV. 
módosított 
előirányzat

1. Irányító szervi támogatás 135 867           6 592               142 459           1. Személyi juttatások 107 463           5 444               112 907           

2. Működési bevételek 1 775               1 775               2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 731             1 471               30 202             

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 111               323                  3 434               3. Dologi kiadások 41 670             41 670             

4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről -                      4. Egyéb működési célú kiadások -                      

140 753           6 915               147 668           177 864           6 915               184 779           

5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 37 111             37 111             

177 864          6 915              184 779          177 864          6 915              184 779          

5. Beruházások -                      

6. Felújítások -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                      

-                      -                      -                      -                      -                      -                      

177 864          6 915              184 779          177 864          6 915              184 779          

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

I. Közgy űlés közvetlen kiadásai 10 770         -                 10 770       

1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 10 770         10 770         -                 -                 10 770       10 770       

3. Dologi kiadások 10 770         10 770       

II. Hivatal kiadásai 167 094       6 915         174 009     

1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 134 335       139 694       6 915         6 915         141 250     146 609     

1. Személyi juttatások 103 243       5 444         108 687     

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 592         1 471         29 063       

3. Dologi kiadások 3 500           3 500         

2. Választással összefüggő kiadások 5 359           -                 5 359         

1. Személyi juttatások 4 220           4 220         

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 139           1 139         

3. Dologi kiadások -                 

2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 18 600         26 600         -                 -                 18 600       26 600       

3. Dologi kiadások 18 600         18 600       

2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 8 000           -                 8 000         

3. Dologi kiadások 8 000           8 000         

3. 1. Számlavezetés költsége 800              800              -                 -                 800            800            

3. Dologi kiadások 800              800            

2. Egyéb kiadások -                   -                 -                 

3. Dologi kiadások -                   -                 

I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) 177 864       177 864       177 864       177 864       6 915         6 915         6 915         6 915         184 779     184 779     184 779     184 779     

I.-II. cím bevételei 177 864       177 864       177 864       177 864      6 915         6 915         6 915         6 915         184 779     184 779     184 779     184 779     

1. Működési bevételek 1 775           1 775         

2. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 3 111           323            3 434         

3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről -                 

4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 37 111         37 111       

5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                 

6. Irányító szervi támogatás 135 867       6 592         142 459     

Módosítás 2015. évi IV. módosított el őirányzat

Kiadás Kiadás

2015. évi III. módosított el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

H
iv

at
al

 tö
rz

ss
zá

m
án

 m
eg

je
le

n
ő

 té
te

le
k

Feje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

Módosítás 2015. évi IV. módosított el őirányzat

Kiadás Kiadás

2015. évi III. módosított el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat Feje-

zet
Cím

Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 81 324         283            81 607       

1. 1. Bizottságok költsége 21 778         62 182         -                 283            21 778       62 465       

1. Személyi juttatások 17 520         17 520       

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 258           4 258         

2. Kitüntetések, díjak 800              -                 800            

3. Dologi kiadások 800              800            

3. Elnöki kabinet kiadásai 39 604         283            39 887       

1. Személyi juttatások 29 210         29 210       

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 105           8 105         

3. Dologi kiadások 2 289           217 -           2 072         

4. Egyéb működési célú kiadások 500            500            

2. 1. Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége 10 000         10 000         -                 -                 10 000       10 000       

1. Személyi juttatások 100            100            

3. Dologi kiadások 6 481           100 -           6 381         

5. Beruházások 3 519           3 519         

3. 1. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 3 090           3 090           -                 -                 3 090         3 090         

3. Dologi kiadások 50                50              100            

4. Egyéb működési célú kiadások 3 040           50 -             2 990         

4. 1. Rendezvények, kiadványok 4 991           6 052           -                 -                 4 991         6 052         

1. Személyi juttatások -                   -                 

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -                   -                 

3. Dologi kiadások 4 491           4 491         

4. Egyéb működési célú kiadások 500              500            

2.
Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége 
megszüntetsének költségei

508              -                 508            

3. Dologi kiadások 508              508            

3. Kápátaljai magyarok támogatása 553              -                 553            

4. Egyéb működési célú kiadások 553              553            

IV. Szolgáltatások 8 772           500 -           8 272         

1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 8 772           8 772           500 -           500 -           8 272         8 272         

3. Dologi kiadások 8 772           500 -           8 272         

4. Egyéb működési célú kiadások

V. Egyéb kiadások 2 034           -                 2 034         

1. 1. Számlavezetés költsége 1 020           2 020           -                 -                 1 020         2 020         

3. Dologi kiadások 1 020           1 020         

2. Egyéb kiadások 1 000           -                 1 000         

3. Dologi kiadások 1 000           1 000         

2. 1. ÁFA befizetés 14                14                -                 -                 14              14              

3. Dologi kiadások 14                14              

VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felú jítás 15 629         1 000         16 629       

1. 1. Eszközök beszerzése, törzstőke befizetése 15 629         15 629         1 000         1 000         16 629       16 629       

5. Beruházások 12 629         1 000         13 629       

6. Felújítások 3 000           3 000         
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím 
összesen          

E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

Módosítás 2015. évi IV. módosított el őirányzat

Kiadás Kiadás

2015. évi III. módosított el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat Feje-

zet
Cím

Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

VII. Tartalék 8 048           17 066       25 114       

1. 1. Általános tartalék -                   -                   17 066       17 066       17 066       17 066       

3. Dologi kiadások -                   17 066       17 066       

2. 1. Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz. 8 048           8 048           -                 -                 8 048         8 048         

3. Dologi kiadások 8 048           8 048         

VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 32 490         243 132     275 622     

1. 1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása 31 490         31 490         6 592 -        6 592 -        24 898       24 898       

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások 31 490         6 592 -        24 898       

2. 1. Követeléskezelés 1 000           1 000           -                 -                 1 000         1 000         

3. Dologi kiadások 1 000           1 000         

3. 1. TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005 -                   -                   249 724     249 724     249 724     249 724     

1. Személyi juttatások 15 811       15 811       

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 188         4 188         

3. Dologi kiadások 229 725     229 725     

IX. Lakásalap 3 853           -                 3 853         

1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 853           3 853           -                 -                 3 853         3 853         

7. Kölcsön nyújtása 3 853           3 853         

X. Esélyek Háza programok támogatása 18 685         7 000         25 685       

1. 1. Pályázati program költségei 18 685         18 685         -                 7 000         18 685       25 685       

3. Dologi kiadások 18 685         100 -           18 585       

4. Beruházások 100            100            

2. Palóc Esély program -                   7 000         7 000         

3. Dologi kiadások 5 383         5 383         

5. Beruházások 1 617         1 617         

XI. 1. 1.   I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 135 867       135 867       135 867       6 592         6 592         6 592         142 459     142 459     142 459     

4. Irányító szervi támogatások folyósítása 135 867       6 592         142 459     

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) 306 702       306 702       306 702       306 702       274 573     274 573     274 573     274 573     581 275     581 275     581 275     581 275     

III.-XI. cím bevételei 306 702       306 702       306 702       306 702      274 573     274 573     274 573     274 573     581 275     581 275     581 275     581 275     

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200     

Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) 35                35              

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 322              322            

3. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatás 17 066       17 066       

4. Működési bevételek 12 255         100            12 355       

5. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 35 490         254 790     290 280     

6. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 403              100 -           303            

7. Felhalmozási bevételek 3 107           1 000         4 107         

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 3 519           1 717         5 236         

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 198              198            

10. Előző évi működési maradvány igénybevétele 46 518         46 518       

11. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655           3 655         

Technikai összegezés 920 106       920 106       920 106       920 106       484 566      823 719     823 719     823 719     823 719     281 488     1 743 825  1 743 825  1 743 825  1 743 825  766 054     
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Nógrád Megye Önkormányzata 
engedélyezett létszámkerete 

(álláshelyek)

3. számú melléklet

Fő

III. Módosított 
előirányzat

IV. Módosított 
előirányzat

III. Módosított 
előirányzat

IV. Módosított 
előirányzat

III. Módosított 
előirányzat

IV. Módosított 
előirányzat

III. Módosított 
előirányzat

IV. Módosított 
előirányzat

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 2 1 1 3 3

Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 29 29 1 1 30 30

Összesen 31 31 1 1 1 1 33 33

Közfoglalkoztatott 3 3 3 3

Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli alkalmazott
Megnevezés

Összesen



RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 

4. számú melléklet

Megnevezés
 Előirányzat                

E Ft 

Számítástechnikai eszközök, berendezések, 
immateriális javak

                  2 736    

Irodabútor                   1 093    

Jármű beszerzés                   8 300    

Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése                   3 519    

Törzstőke befizetés                   1 500    

Esélyek Háza programhoz kapcsolódó 
informatikai beszerzés

                  1 717    

Összesen 18 865                

Iroda felújítás 3 000                  

Összesen 3 000                  

Beruházási kiadok

Felújítási 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2015. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap  Működési kiadás 
 Előző évi 

maradvány 
igénybevétele 

 Fejlesztési, 
felújítási 
kiadások 

 Nógrád 
Megyei 
Értéktár 

népszerű-    
sítése 

 Esélyek 
Háza 

Összesen Bevétel Egyenleg

70 641    

Január 15 160              1 495        16 655       15 000      68 986    

Február 36 183              1 495        37 678       14 500      45 808    

Március 15 160              1 495        16 655       14 500      43 653    

Április 15 160              87 284              3 000       3 124       108 568     66 643      1 728      

Május 20 821              10 000     3 752       34 573       36 266      3 421      

Június 15 160              1 562       4 000        20 722       24 465      7 164      

Július 15 160              3 415       1 562       3 200        23 337       16 657      484         

Augusztus 17 187              17 187       16 757      54           

Szeptember 15 160              3 000        18 160       18 257      151         

Október 15 160              2 257       4 000        21 417       22 110      844         

November 15 587              3 000       18 587       17 784      41           

December 279 010            4 046       7 000        290 056     290 015    -              

Összesen 474 908            87 284              25 718     10 000     25 685      623 595     552 954    

Várható maradvány

MINDÖSSZESEN 474 908            87 284              25 718     10 000     25 685      623 595     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2015., 2016., 2017., 2018 évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2015. év                                

E Ft.
2016. év                               

E Ft.
2017. év                               

E Ft.
2018. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2015. év                                
E Ft.

2016. év                               
E Ft.

2017. év                               
E Ft.

2018. év                                
E Ft.

1.a.
Helyi önkormányzat működésének 
általános támogatása

201 200   250 000   280 000   300 000   1. Személyi juttatások 175 548   149 811   158 000   170 000   

1.b. Bérkompenzáció (2014 évről áthúzódó) 35            2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 753     41 189     44 000     49 000     

2.
Működési célú központosított előirányzat, 
kiegészítő támogatás

322          3. Dologi kiadások 346 135   100 000   103 000   105 000   

3.
Megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatása

17 066     4. Egyéb működési célú kiadások 29 441     

4. Működési bevételek 14 130     

5.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

293 714   15 000     

6.
Működési célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

303          

526 770   265 000   280 000   300 000   597 877   291 000   305 000   324 000   

7. Működési jellegű pénzmaradvány 83 629     30 000     30 000     30 000     

610 399  295 000  310 000  330 000  597 877  291 000  305 000  324 000  

8.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartásonon belülről

5 236       5. Beruházások 18 865     4 000       5 000       6 000       

9.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

198          6. Felújítások 3 000       3 000       3 000       3 000       

10. Felhalmozási bevételek 4 107       7. Kölcsön nyújtása 3 853       

9 541       -              -              0 25 718     7 000       8 000       9 000       

11 Fejlesztési pénzmaradvány 3 655       3 000       3 000       3 000       

13 196    3 000      3 000      3 000      25 718    7 000      8 000      9 000      

623 595  298 000  313 000  333 000  623 595  298 000  313 000  333 000  

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Bevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadásokII. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról

3. számú tábla 

E Ft

Megnevezés
2012. évben teljesült 

kiadás
2013. évben teljesült 

kiadás
2014.évben teljesült 

kiadás
2015.évben teljesült 

kiadás
Összesen

Új Széchényi Terv Államreform Operatív Program támogatási 
rendszeréhez benyújtott "Együtt tervezzük a jövőt - Nógrád megye 
területfejlesztési koncepciója és programja" című ÁROP - 1.2.11/A-
2013 jelű pályázat 

4 756                         4 366                      79 464                    88 586                    

Pályázati forrás várható teljesülése Megnevezés Összeg E Ft.
2013-ban előleg 20 000                    
2014.évi teljesülés 54 492                    
2015.évi elfogadott elsz. 13 877                    
Összesen: 88 369                    

E Ft

Megnevezés
2012. évben teljesült 

kiadás
2013. évben teljesült 

kiadás
2014.évben teljesült 

kiadás
2015.évben teljesült 

kiadás
Összesen

Társadalmi megújulás Operatív Program keretén belül "A 2014-2020-
as időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és 
összehangolása az EFOP illetve az érintett Operatív Programok 
lehatárolásának vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb 
településekre fókuszálva" tárgyú tervezési felhívás alapján TÁMOP-
7.2.1-11/K-2015-0005 azonosító számú pályázat

249 724                  249 724                  

Pályázati forrás várható teljesülése Megnevezés Összeg E Ft.
2015-ben előleg 249 724                  
Összesen: 249 724                  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

9/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete 

 

Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) – az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 111. §-a alapján – Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) 2016. évi költségvetéséről a következő rendelet alkotja: 
 

I. fejezet 
A költségvetés szerkezeti rendje 

 
1.§  (1) A költségvetési előirányzatok fejezetekre, címekre tagolódnak. 
 (2) A jelen rendeletben meghatározott valamennyi előirányzat kiemelt előirányzat. 
 

 
II. fejezet 

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege 

 
2.§  (1) Az Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
           E Ft 

Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen 
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg 252.802 12.464 265.266 
Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

207.200  207.200 

Tárgyévi költségvetési hiány összege 45.602 12.464 58.066 
Előző évi maradvány igénybevétele 52.602 5.464 58.066 
Kiadási főösszeg 252.802 12.464 265.266 
Bevételi főösszeg 259.802 5.464 265.266 

 
 (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét az 1. számú melléklet, az 
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét az 1.1 számú, a Hivatal működési és 
fejlesztési mérlegét az 1.2 számú melléklet tartalmazza. 
 

 (3)  A 2. § (1) bekezdés szerint a bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, 
címenkénti, alcímenként és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a 2. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

 (4)    A 2016. évi engedélyezett létszámkeretet (álláshelyeket) a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

 (5)   Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak előirányzatait a rendelet 4. számú 
melléklete tartalmazza. 
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 (6)   Az általános tartalék – a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő 
összeg – az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra 
fordítható. 
 

 (7)   Az Önkormányzat likviditási tervét az 1. számú, a 2016., 2017., 2018., 2019. évi 
költségvetés mérlegét a 2. számú tábla tartalmazza. 
 

3.§  A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletében szereplő, a megyei önkormányzat részére 
igényelhető kiegészítő, rendkívüli támogatására pályázatot, igénylést nyújtson be.  
 

4.§  Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre kötelezettséget nem vállal. 
 
 

III. fejezet 
Az Önkormányzat előirányzatainak megállapításával,  

teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

 
5.§ (1) A Közgyűlés időközönként, de legkésőbb a 2016. évi zárszámadást tárgyaló ülést 

megelőzően, 2016. december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet 
módosításáról. 
 

 (2) A fejezetenként, címenként, alcímenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok 
nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt 
előirányzatokon belül a részelőirányzatok, rovatok a Közgyűlés tájékoztatása nélkül is 
módosíthatók.  
 

 (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. átmeneti fizetési nehézségei kezelése érdekében a rendelet 2. számú melléklet 
VIII. fejezet, 1. cím, 1. alcím előirányzata terhére finanszírozást biztosítson. 
 

 (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap 2016. évben 38.650 Ft. 
 

 (5)   Az egy foglalkoztatott éves cafetéria-juttatás a 2016. évben bruttó 200.000 Ft, mely 
összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
 

 (6) Az egy foglalkoztatott havi bankszámla hozzájárulásának mértéke 1.000 Ft. 
 

 (7) A Hivatalnál és az Önkormányzatnál jutalom a személyi juttatásoknál jelentkező 
megtakarítások terhére, módosított előirányzatként tervezhető. 
 

 (8) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés 
mértéke: 

a.) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 
40 %-a, 

b.) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselőinek esetén az alapilletményük 20 
%-a. 
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 (9)   A Közgyűlésnek – a költségvetés helyzetére tekintettel – a nyugállományú 
köztisztviselők kedvezményes étkeztetésének biztosítására nem áll módjában szociális 
keretet elkülöníteni. 
 

6.§ (1) A Közgyűlés elnöke jogosult e rendelet 2. számú melléklet III. fejezet, 3. cím, 1. alcím 
előirányzatában elkülönített keretből előre nem látható egyéb feladatok, támogatási 
kérelmek finanszírozására, kötelezettségek vállalására és teljesítésére. A közgyűlés 
elnöke a keret felhasználásáról a zárszámadásáról szóló rendelettel egyidejűleg 
beszámol a közgyűlésnek. 
 

 (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy ha az Országgyűlés, a Kormány, illetve 
valamely költségvetési fejezet vagy cím az Önkormányzat számára meghatározott, 
kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, továbbá a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó szerződések alapján 
többletforráshoz jut az Önkormányzat, a költségvetési szervek részére történő 
előirányzati, kötelezettségvállalási szintű felosztásáról, továbbá felhasználásáról 
döntsön. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell 
vezetni. Amennyiben az Önkormányzat részesül Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és a III.4. pontja szerinti 
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásból, a 2016. évi előirányzatokat, 
kötelezettségvállalást és felhasználást, elszámolást szükség szerint rendezze, erről a 
költségvetés soron következő módosítása alkalmával számoljon be. 

   
7.§ A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az általános tartalékként elkülönített 4.000 E Ft 

keretre kötelezettséget vállaljon, pénzügyileg kiadásokat teljesítsen. 
 

8.§   A Közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzatának közlönye 2016. éves előfizetési díját 2016. 
január 1. napjától 7.000 Ft-ban állapítja meg. 
 

9.§   Közvetett támogatást a költségvetési rendelet nem tartalmaz. 
 

10.§ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 3.000 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének III. 
fejezet, 3. cím, 1. alcím), valamint 1.570 E Ft (e rendelet 2. számú mellékletének X. fejezet, 
1. cím, 1. alcím) bevétellel fedezett önként vállalt feladatot tartalmaz. 
 

11.§   A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2017. költségvetési évre 
vonatkozó költségvetési rendeletének elfogadásáig a 2016. költségvetési év éves központi, 
módosított előirányzatként szereplő költségvetési támogatása időarányos, legfeljebb 2 
hónapra vonatkozó keretösszegéig dönthet a forrás felhasználásról.  

 
IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

12.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
           Skuczi Nándor s.k.            dr. Szabó József s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat               Nógrád megyei jegyző 
          Közgyűlésének elnöke



Nógrád Megye Önkormányzata, 
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal

2016. évi költségvetési összevont mérlege

 1. számú melléklet

Ssz. Bevételek
Összeg             

E Ft.
Ssz. Kiadások

Összeg             
E Ft.

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200      1. Személyi juttatások 131 598      

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 919       

3. Működési bevételek 3. Dologi kiadások 71 735       

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb működési célú kiadások 13 550       

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 000         

207 200      252 802      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 52 602       

259 802     252 802     

7 000         

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 5. Beruházások 6 617         

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Felújítások 2 000         

9. Felhalmozási bevételek 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 847         

-                 12 464       

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 5 464         

5 464         12 464       

7 000 -        

265 266     265 266     

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Működési kiadások és bevételek egyenlege

Fejlesztési kiadások

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen



Nógrád Megye Önkormányzata
 költségvetési mérlege

 1.1 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200         201 200      1. Személyi juttatások 47 242         62 641           42 603        

2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás 17 423           2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 619         16 551           11 740        

3. Működési bevételek 2 205           12 355           3. Dologi kiadások 37 030         304 465         35 335        

4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 904         290 280         4. Egyéb működési célú kiadások 12 890         29 441           13 550        

5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 303                6 000          5. Irányító szervi támogatások folyósítása 138 292       142 459         139 574      

225 309       521 561         207 200      248 073       555 557         242 802      

6. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 764         46 518           42 602        

259 073       568 079        249 802      248 073       555 557        242 802      

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190           5 236             6. Beruházások 10 190         18 865           6 617          

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 167              198                7. Felújítások 3 000           3 000             2 000          

9. Felhalmozási bevételek 4 107             8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 822           3 853             3 847          

2 357           9 541             -                  17 012         25 718           12 464        

10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655           3 655             5 464          

6 012           13 196          5 464          17 012         25 718          12 464        

265 085       581 275        255 266      265 085       581 275        255 266      

Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen

Fejlesztési kiadásokFejlesztési bevételek összesen

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások



Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetési mérlege

 1.2 számú melléklet

E Ft

Ssz. Bevételek
2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat
Ssz. Kiadások

2015. évi 
eredeti 

előirányzat

2015. évi 
módosított 
előirányzat     

(IV. módosítás)

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

1. Irányító szervi támogatás 138 292      142 459           139 574      1. Személyi juttatások 100 569      112 907           88 995        

2. Működési bevételek 1 775               2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 869        30 202             24 179        

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 324          3 434               3. Dologi kiadások 46 400        41 670             36 400        

4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Egyéb működési célú kiadások

140 616      147 668           139 574      173 838      184 779           149 574      

5. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 222        37 111             10 000        

173 838      184 779          149 574      173 838      184 779          149 574      

5. Beruházások

6. Felújítások

-                  -                      -                  -                  -                      -                  

6. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele -                  

-                 -                      -                 -                 -                      -                 

173 838      184 779          149 574      173 838      184 779          149 574      

I. Tárgyévi működési kiadások

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek

I. Tárgyévi működési bevételek

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési kiadások



Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

I. Közgy űlés közvetlen kiadásai 12 500         6 000           
1. 1. Elnöki kabinet dologi kiadásai 12 500          12 500          6 000            6 000            

3. Dologi kiadások 12 500         6 000           
2. 1. Rendezvények, kiadványok -                    -                    -                    -                    

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások

II. Hivatal kiadásai 161 338       143 574       
1. 1. Hivatal működtetésnek kiadásai 125 826        130 938        115 674        115 674        

1. Személyi juttatások 96 544         88 995         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 782         24 179         
3. Dologi kiadások 3 500           2 500           

2. Választással összefüggő kiadások 5 112            -                    
1. Személyi juttatások 4 025           
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 087           
3. Dologi kiadások 

2. 1. Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek 20 600          28 600          20 600          26 100          
3. Dologi kiadások 20 600         20 600         

2. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége 8 000            5 500            
3. Dologi kiadások 8 000           5 500           

3. 1. Számlavezetés költsége 800               1 800            800               1 800            
3. Dologi kiadások 800              800              

2. Egyéb kiadások 1 000            1 000            
3. Dologi kiadások 1 000           1 000           

I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) 173 838       173 838        173 838        173 838        149 574       149 574        149 574        149 574        

I.-II. cím bevételei 173 838       173 838       173 838       173 838       149 574       149 574       149 574       149 574       
1. Működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 2 324           
3. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 222         10 000         
5. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele

6. Irányító szervi támogatás 138 292       139 574       

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 
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2015. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

1



Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2015. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

III. Önkormányzat közvetlen kiadásai 79 694         66 425         
1. 1. Bizottságok költsége 21 778          61 705          21 777          57 967          

1. Személyi juttatások 17 520         17 520         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 258           4 257           

2. Kitüntetések, díjak 800               800               
3. Dologi kiadások 800              800              

3. Elnöki kabinet kiadásai 39 127          35 390          
1. Személyi juttatások 29 222         25 083         
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 105           7 483           
3. Dologi kiadások 1 800           2 824           
4. Egyéb működési célú kiadások

2. 1. Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége 10 000          10 000          400               400               
3. Dologi kiadások 7 810           400              
3. Beruházások 2 190           

3. 1. Elnöki hatáskörű döntések fedezete 2 590            2 590            3 000            3 000            
4. Egyéb működési célú kiadások 2 590           3 000           

4. 1. Rendezvények, kiadványok 4 891            5 399            4 550            5 058            
1. Személyi juttatások 500              
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 256              
3. Dologi kiadások 3 835           4 000           
4. Egyéb működési célú kiadások 300              550              

2. Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei 508               508               
3. Dologi kiadások 508              508              

IV. Szolgáltatások 10 772         7 100           
1. 1. Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások 10 772          10 772          7 100            7 100            

3. Dologi kiadások 10 772         7 100           
4. Egyéb működési célú kiadások

V. Egyéb kiadások 2 020           8 020           
1. 1. Számlavezetés költsége 1 020            2 020            1 020            8 020            

3. Dologi kiadások 1 020           1 020           
2. Egyéb kiadások 1 000            7 000            

3. Dologi kiadások 1 000           7 000           
VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, f elújítás 11 000         7 000           

1. 1. Eszközök beszerzése 11 000          11 000          7 000            7 000            
5. Beruházások 8 000           5 000           
6. Felújítások 3 000           2 000           

VII. Tartalék 4 000           4 000           
1. 1. Általános tartalék 4 000            4 000            4 000            4 000            

3. Dologi kiadások 4 000           4 000           
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Nógrád Megye Önnkormányzata 
költségvetésének részletezése

2. számú melléklet

Bevétel Bevétel

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

 Összeg             
E Ft 

Alcím összesen          
E Ft

Cím összesen          
E Ft

Fejezet 
összesen          

E Ft

 Összeg             
E Ft 

2016. évi eredeti el őirányzat

Kiadás
Kiemelt el őirányzat 

2015. évi eredeti el őirányzat

KiadásFeje-
zet

Cím
Al-
cím

Kiemelt 
előirány-

zat 

Költség-
visel ő

VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok 11 000         11 000         

1. 1. Nógrádi Fejlesztési Ügynökség NKft. támogatása 10 000          10 000          10 000          10 000          

3. Dologi kiadások 

4. Egyéb működési célú kiadások 10 000         10 000         
2. 1. Követeléskezelés 1 000            1 000            1 000            1 000            

3. Dologi kiadások 1 000           1 000           
3. 1. Európai Uniós forrásból megvalósulő pályázatok -                    -                    -                    -                    

3. Dologi kiadások 

5. Beruházások

IX. Lakásalap 3 822           3 847           
1. 1. Munkáltatói kölcsön nyújtása 3 822            3 822            3 847            3 847            

7. Kölcsön nyújtása 3 822           3 847           
X. Esélyek Háza programok támogatása 4 485           8 300           

1. 1. Pályázati program költségei 4 485            4 485            1 570            8 300            
3. Dologi kiadások 4 485           1 570           

2. Palóc Esély program 6 730            
3. Dologi kiadások 5 113           
5. Beruházások 1 617           

XI.

1. 1.   I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás 138 292        138 292        138 292       139 574        139 574        139 574       
4. Irányító szervi támogatások folyósítása 138 292       139 574       

III.-XI. cím kiadás összesen (kontroll összeg) 265 085       265 085        265 085        265 085        255 266       255 266        255 266        255 266        

III.-XI. cím bevételei 265 085        265 085        265 085        265 085       255 266        255 266        255 266        255 266       
1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása 201 200       201 200       
2. Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás

3. Működési bevételek 2 205           
4. Működési célú támogatások államháztartásonon belülről 21 904         
5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6 000           
6. Felhalmozási bevételek

7. Felhalmozási célú támogatások államháztartásonon belülről 2 190           
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 167              
9. Előző évi működési maradvány igénybevétele 33 764         42 602         
10. Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele 3 655           5 464           

Technikai összegezés 795 255       795 255        795 255        795 255        265 085        765 798       765 798        765 798        765 798        255 266        
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Nógrád Megye Önkormányzata 
engedélyezett létszámkerete 

(statisztikai létszám)

3. számú melléklet

Fő

Megnevezés
Teljes munkaidőben 
foglalkoztatott

Részmunkaidőben 
foglalkoztatott

Állományon kívüli 
alkalmazott

Összesen

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 1 3

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 29 2 31

Összesen 31 2 1 34

Közfoglalkoztatott 3 3



RÉSZLETEZÉS

az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól 

4. számú melléklet

Megnevezés
 Előirányzat                

E Ft 

Törzstőke befizetés                   1 500    

Számítástechnikai eszközök, berendezések, 
immateriális javak

                  1 500    

Irodabútor                   2 000    

Esélyek Háza programhoz kapcsolódó 
informatikai beszerzés

                  1 617    

Összesen 6 617                  

Iroda felújítás 2 000                  

Összesen 2 000                  

Beruházási kiadok

Felújítási 



Nógrád Megye Önkormányzatának
2016. évi költségvetésének likviditási terve

1. számú tábla

E Ft.

Hónap  Működési kiadás 
 Előző évi 

maradvány 
igénybevétele 

 Fejlesztési, 
felújítási 
kiadások 

 Esélyek 
Háza 

Összesen Bevétel Egyenleg

58 066    

Január 15 731              4 278                1 570        21 579       16 766      53 253    

Február 15 732              4 278                1 617        21 627       16 766      48 392    

Március 15 732              4 278                2 000       5 113        27 123       16 766      38 035    

Április 15 732              4 278                20 010       16 766      34 791    

Május 21 732              4 278                5 000       31 010       22 766      26 547    

Június 15 732              4 278                20 010       16 766      23 303    

Július 15 732              4 278                20 010       16 766      20 059    

Augusztus 15 732              4 278                20 010       16 766      16 815    

Szeptember 15 732              4 278                3 847       23 857       16 766      9 724      

Október 15 732              4 278                20 010       16 766      6 480      

November 15 732              4 278                20 010       16 766      3 236      

December 15 732              4 278                20 010       16 774      -              

Összesen 194 783            51 336              10 847     8 300        265 266     207 200    

Várható maradvány

MINDÖSSZESEN 194 783            51 336              10 847     8 300        265 266     



Nógrád Megye Önkormányzatának
2016., 2017., 2018., 2019. évi költségvetés mérlegei

2. számú tábla

Ssz. Bevételek
2016. év                                

E Ft.
2017. év                               

E Ft.
2018. év                               

E Ft.
2019. év                                

E Ft.
Ssz. Kiadások

2016. év                                
E Ft.

2017. év                               
E Ft.

2018. év                               
E Ft.

2019. év                                
E Ft.

1.
Helyi önkormányzat működésének 
általános támogatása

201 200   250 000   280 000   300 000   1. Személyi juttatások 131 598   149 811   158 000   170 000   

2.
Működési célú központosított előirányzat, 
kiegészítő támogatás

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 919     41 189     44 000     49 000     

3. Működési bevételek 3. Dologi kiadások 71 735     100 000   103 000   105 000   

4.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

15 000     4. Egyéb működési célú kiadások 13 550     

5.
Működési célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

6 000       

207 200   265 000   280 000   300 000   252 802   291 000   305 000   324 000   

6. Működési jellegű pénzmaradvány 52 602     30 000     30 000     30 000     

259 802   295 000   310 000   330 000   252 802   291 000   305 000   324 000   

7.
Felhalmozási célú támogatások 
államháztartásonon belülről

5. Beruházások 6 617       4 000       5 000       6 000       

8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
államháztartáson kívülről

6. Felújítások 2 000       3 000       3 000       3 000       

9. Felhalmozási bevételek 7. Kölcsön nyújtása 3 847       

-               -               -               0 12 464     7 000       8 000       9 000       

10. Fejlesztési pénzmaradvány 5 464       3 000       3 000       3 000       

5 464       3 000       3 000       3 000       12 464     7 000       8 000       9 000       

265 266   298 000   313 000   333 000   265 266   298 000   313 000   333 000   

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

Bevételek mindösszesen

Fejlesztési kiadások

Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen

II. Tárgyévi fejlesztési kiadásokII. Tárgyévi fejlesztési bevételek

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

A mérlegek nem tartalmazzák a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó bevételeket, kiadásokat.
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

10/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete 

 
 

egyes rendeletek módosításáról 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése alapján – figyelemmel a Magyarország helyi 
önkormányzatairól rendelkező 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§-ának (1) bekezdésére –  a 
következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet (e §-ban 
továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Rendelet hatálya kiterjed a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
munkáltató) köztisztviselői, és munkavállalói jogviszonyban (továbbiakban együtt: 
alkalmazotti jogviszony) álló személyekre (továbbiakban együtt: dolgozó).” 

 
(2) A Rendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A munkáltató végzi a kérelmek tartalmi és alaki felülvizsgálatát. A jegyző a 
felülvizsgált kérelmeket javaslattétel végett a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága (továbbiakban: bizottság) 
elé terjeszti.” 

 
(3) A Rendelet 2. számú mellékletének első bekezdésében Nógrád Megye Önkormányzata 

statisztikai és törzsszáma megjelölése helyébe lép a következők szerinti kipontozott rész: 
„Nógrád Megye Önkormányzata (statisztikai szám:………., törzsszám:………………..)” 

 
2.§ 

 
(1) A megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. 

rendelet (e §-ban továbbiakban: Rendelet) 2. § (6) bekezdésének első fordulata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„(6) A Nógrád Megye Díszpolgára Kitüntető Címben részesült egyént az alábbi 

jogosítványok illetik meg, amelyek részben azonosak a közgyűlés és szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendeletben (továbbiakban: 
SZMSZ) szabályozott képviselői jogosítványokkal:” 

 
(2) A Rendelet 2.§ (6) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„a) Az SZMSZ vonatkozó szakasza szerint, a díszpolgárt a közgyűlés Megyenap 
alkalmából rendezett ünnepi ülésére meg kell hívni.” 

(3) A Rendelet 2.§ (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„b) Az SZMSZ vonatkozó szakasza alkalmazásával a díszpolgárt, amennyiben részt vesz a 

testület nyilvános ülésein, tanácskozási jog illeti meg.”  
 

(4) A Rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Nógrád Megye Madách Imre Díja adományozható egyéneknek és közösségeknek a 

tudomány, az irodalom, a művészetek és a közművelődés terén végzett kiemelkedő 
tevékenységért, a Madách életmű gondozásáért, kutatásáért, külföldiek számára a 
Madách életmű gondozásáért, fordításáért, kutatásáért.” 
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(5) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az 5. §-ban foglalt díjak adományozására legkésőbb az átadást megelőzően 50 nappal, a 
2.§ - 3.§-okban, a 7. § - 8. §-okban, a 10. § - 11. §-okban, valamint a 11/C. §-ban 
meghatározott kitüntető cím és díjak adományozására a közgyűlés júniusi ülését 
legkésőbb 50 nappal megelőzően – az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti 
adatlapok megküldésével – javaslatot kell kérni a megyében működő valamennyi 
települési önkormányzattól, a közgyűlés tagjaitól, a megyei jegyzőtől, a megyében 
működő köztestületi kamaráktól, a 8.§ szerinti díj estében a rendvédelmi szervek 
vezetőitől is, valamint a 11/C. § szerinti díj esetében a területi nemzetiségi 
önkormányzatoktól is. A javaslattételre legfeljebb 30 napos határidő szabható. A 
kitüntető cím és a díjak odaítéléséről az átadást megelőző testületi, illetve bizottsági 
ülésen kell dönteni.” 

 
(6) A Rendelet 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A kitüntető cím és díjakra érkezett javaslatok elbírálása során elsősorban a megyében 
élő alkotó és értékteremtő személyek és közösségek elismerésére kerüljön sor. Ezen 
túlmenően kell értékelni azon személyeket és közösségeket, akik, illetve amelyek 
valamely kiemelkedő eredményt hozó tevékenységük, munkásságuk, egész életútjuk 
alapján méltóak a kitüntető cím, illetve díj viselésére.” 

 
(7) A Rendelet 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A kitüntetettekről a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.” 
 
 

3.§ 
 

(1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
Kgy. rendelet (e §-ban továbbiakban: Rendelet)  3.§-ának (1)-(2) bekezdésében, 5. §-ának (3) 
bekezdésében szereplő „főjegyző” szövegrész helyébe a „jegyző” szövegrész lép. 

 
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
 

4.§ 
 

(1) A megyei közgyűlés tagjainak juttatásáról szóló 18/2014. (XI. 27.) Kgy. rendelet (e §-ban 
továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A tiszteletdíj kifizetésére minden hónap 5. munkanapjáig kerül sor.” 

 
 
 

(2) A Rendelet 4. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) A tiszteletdíj levonást a soron következő második kifizetésnél kell érvényesíteni.” 

 
5.§ 

 
Jelen rendelet 2015. december 21-én lép hatályba. 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
    Skuczi Nándor s.k.       dr. Szabó József s.k. 
      Nógrád Megyei Önkormányzat                Nógrád megyei jegyző 
            Közgyűlésének elnöke 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a helyi gazdaságfejlesztés és 
a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési Programban című beszámolót. 

 A közgyűlés felkéri a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referensét, hogy 
minden évben számoljon be tevékenységéről. 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 
Nógrád megyei referense beszámolójának elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-13. sz. mellékletek 

szerint elfogadja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Bursa Hungarica Felősoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozás elutasításával. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e határozat megküldésével tájékoztassa az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Főigazgatóját. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a NORDA Észak-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jövőbeni 
működésére vonatkozó stratégiai jellegű döntések meghozatala során maximálisan vegye 
figyelembe Nógrád megye érdekét. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kft.-vel kapcsolatos döntésekről folyamatosan tájékoztatást 
adjon. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata és A Háztartások 

Foglakoztatásáért Alapítvány között 2015. december 10-én létrejött együttműködési 
szándéknyilatkozatot – a határozat 14. sz. melléklete szerint – utólagosan jóváhagyja.  

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke   
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

82/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: Jelentés a két ülés között történt főbb 
eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez 
kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Kvr.) IV. számú 
módosításának végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét tartja indokoltnak: 

1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Ügynökség) részére véglegesen átadott pénzeszközzel valamint a 6.000 E Ft 
kamatmentes tagi kölcsönnel kapcsolatos megállapodást kösse meg. A tagi kölcsön 
visszafizetési határideje 2016. május 31. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy amennyiben az Ügynökségnek a 77/2015. (IX. 24.) Kgy. 

határozattal jóváhagyott naptári éven túli hitelfelvételét a Kormány nem támogatja, és/vagy az 
adóhatóság nem utalja ki a megelőlegezett általános forgalmi adót, az ügynökség részére 
biztosítson finanszírozást a Kvr. 2. számú melléklet II.1.1.címe terhére, a szükséges 
előirányzat módosítást a közgyűlés 2016. januári ülésére terjessze be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

3. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a TÁMOP 7.2.1-11/K azonosító számú pályázat 
végrehajtásával összefüggésben eddig megtett intézkedéseket. 

 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése IV. számú módosításának végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedések 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
 

 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) végrehajtása érdekében a 
következő intézkedések megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

1. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény alapján – a megyék közül – Nógrád Megye Önkormányzata részesült a 
legalacsonyabb összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 
feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos támogatás igénylésében eljárjon. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  
2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 7. pontjában szabályozott megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatásaként 2015-ben kapott 17.066 E Ft vissza nem térítendő 
támogatással elszámoljon, ennek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Határidő: 2016. március 11. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

végrehajtásához kapcsolódó humánerőforrás kapacitás és egyéb infrastruktúrát érintő 
beszerzések fedezetéhez szükséges pénzügyi, likviditási eszközök biztosítása érdekében járjon 
el, a kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy amennyiben az Önkormányzat e határozat 2. pontja 
szerint többletforráshoz jut, gondoskodjon az optimális és költségkímélő végrehajtó szervezet 
kialakításáról, erről a közgyűlést folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

5. A testület az Állami Számvevőszék 2011 májusában lezárult helyszíni ellenőrzésének 
tapasztalatai alapján tett javaslatokkal kapcsolatban a 2016. évi költségvetésre vonatkoztatva 
az alábbiakat rögzíti: 

- pénzintézet felé fennálló kötelezettsége nincs, 
- a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2016. évi költségvetési 

rendeletben beterjesztett létszámkeretet, 
- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettséget, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettsége 2016. évben nincs, a számlavezetés költségei 

betervezésre kerültek a költségvetésbe, 
- az értékcsökkenési leírás mértékének megfelelő elhasználódott eszközök pótlására 

elkülönített keret betervezése nem lehetséges, az évközbeni kiadások teljesülése, 
valamint a többletforrások függvényében a költségvetés módosítása keretében 
növekedhetnek a fejlesztési kiadások. 
 

84/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések 
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6. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 1. számú táblában bemutatott likviditási 
tervet – a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően – szükség szerint módosítsa, 
erről a közgyűlést tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű, 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy az egyes rendeletek módosításáról szóló 10/2015. (XII. 
17.) önkormányzati rendelettel érintett rendeletek hatályos szövegét foglalja egységes szerkezetbe, 
majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé. 
Határidő: 2015. december 21. 

Felelős: dr. Szabó József megyei jegyző 

 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: Az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet 
végrehajtásával összefüggő intézkedések 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. 
évi XXI. törvényben meghatározott gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység ellátására 
irányuló egyes feladatokkal – térségi gazdaságfejlesztő szervezetként – a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza meg. 
A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Kft. működését biztosítsa az e feladatok, valamint 
egyéb tevékenységéből származó bevételekből. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
jövőbeni feladatai meghatározása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint - megtárgyalta és 

jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú 
módosítását. 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben 
bekövetkező esetleges változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy:  A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2015. évi üzleti tervének II. számú módosítása 
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A 87/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 

2015. ÉVI ÜZLETI TERV II. számú módosítása 

ezer Ft 

MEGNEVEZÉS 
2015 

működés 
eredeti 

2015 működés 
I. sz. módosítás 

2015 működés 
II. sz. 

módosítás 

TÁMOP 
pályázat 2015 

Összesen 

Vállalkozási tevékenység bevétele 10 000 11 750 6 860 0 6 860 
Egyéb tevékenység bevétele 2 500 2 500 2 500 0 2 500 
Működési támogatás 10 000 10 000 18 898 0 18 898 
Más egyéb bevétel (pályázat, hitel) 3 839 3 839 27 000 159 376 186 376 

Egyéb bevételek összesen 13 839 73 839 45 898 159 376 214 634 
Anyagköltség 100 100 100 261 361 
Iroda használati díj 360 360 360 1 800 2 160 
Utazás, kiküldetés 600 600 600 0 600 
Javítás, karbantartás 200 200 200 0 200 
Posta, telefon, internet 400 400 400 1 208 1 608 
Hírlap, folyóirat, szakkönyv 40 40 40 0 40 
Hirdetés, szakértői díjak 2 600 2 600 2 600 108 874 111 474 
Könyvvizsgálói díj 0 0 0 2 200 2 200 
Tagsági díjak 32 32 32 0 32 
Oktatás, továbbképzés 0 0 0 0 0 
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás 0 0 0 0 0 
Bankköltség 220 220 500 457 957 

Anyagjellegű szolgáltatások össz. 4 452 4 452 4 732 114 539 119 271 
Tárgyi eszköz beszerzés 10 10 10 12 500 12 510 
Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 0 
Bérköltség 14 430 14 430 14 868 24 962 39 392 
Egyéb személyi jellegű ráfordítás 1 300 1 300 1 300 0 1 300 
Bér járulékai 3 513 3 513 3 636 7 114 10 750 

Személyi jellegű ráfordítások 
összesen 19 243 

19 243 19 804 32 076 51 880 

Értékcsökkenési leírás 368 368 818 0 818 
Egyéb ráfordítások 600 60 600 15 000 0 15 000 
ÜZEMI, ÜZLETI 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 566 

1 566 2 794 0 2 794 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 750 1 750 0 1 750 

PÉNZÜGYI M ŰVELETEK 
EREDMÉNYE 0 

0 - 1 750 0 0 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 
EREDMÉNY 1 566 

1 566 1 044 0 1 044 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 566 1 566 1 044 0 1 044 
TÁRSASÁGI ADÓ 0 0 0 0 0 
ADÓZOTT EREDMÉNY 1 566 1 566 1 044 0 1 044 

Az üzleti terv ÁFÁ-t nem tartalmaz 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint - megtárgyalta és 

jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét. 
 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2016. évi üzleti tervében szereplő kiadások biztosításához a vállalkozási tevékenységből származó 
bevétel realizálása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, amennyiben alulteljesülés 
mutatkozik a költségcsökkentés érdekében intézkedjen.  
A testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy az üzleti tervben nem szereplő 
kiadásokon felül csak a vállalkozási tevékenységből származó többletforrás megléte esetén 
vállalhat kötelezettséget. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
3. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

likviditási helyzetének alakulásáról, a tárgyhónapban végzett szakmai tevékenységéről havi 
gyakorisággal, követő hónap 15-éig írásban számoljon be a tulajdonosnak, a közgyűlés elnöke 
által meghatározottak szerint. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

4. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben 
bekövetkező változások alapján az üzleti terv további módosítását terjessze elő. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
5. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazása 

változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai részére 
továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 

88/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy:  A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
2016. évi üzleti tervének elfogadása 
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A 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 
 

2016. ÉVI ÜZLETI TERV 

MEGNEVEZÉS 
TERVADATOK 
eFt 

Vállalkozási tevékenység bevétele 10 000 
Egyéb tevékenység bevétele 0 
Működési támogatás 10 000 

Más egyéb bevétel (pályázat, hitel) 6 000 

Egyéb bevételek összesen 10 000 
Anyagköltség 100 
Iroda használati díj 2 200 

Utazás, kiküldetés 750 

Javítás, karbantartás 200 

Posta, telefon, internet 600 

Hírlap, folyóirat, szakkönyv 80 

Hirdetés, szakértői díjak 0 

Tagsági díjak 15 

Oktatás, továbbképzés 0 

Egyéb anyagjellegű szolgáltatás 535 

Bankköltség 250 

Anyagjellegű szolgáltatások összesen 4 630 
Bérköltség 8 500 

Egyéb személyi jellegű ráfordítás 605 

Bér járulékai 2 423 

Személyi jellegű ráfordítások összesen 11 528 
Értékcsökkenési leírás 3 000 
Egyéb ráfordítások 6 500 
ÜZEMI, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE 242 
Pénzügyi műveletek bevételei 0 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE 0  
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  242 
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 242  
TÁRSASÁGI ADÓ 0 
ADÓZOTT EREDMÉNY 242  

Az üzleti terv ÁFÁ-t nem tartalmaz 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. – a határozat melléklete szerinti – Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy kísérje figyelemmel a hatályosulását, és 
szükség esetén tegyen javaslatot a módosításra. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

89/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 



A 89/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 
 

 
 

 
 

NÓGRÁDI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 
NONPROFIT KFT. 

 
 

 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  
SZABÁLYZAT  

 
 
 
 
 
 
 

2015. DECEMBER 
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I. A TÁRSASÁG ADATAI 
 

1. A cég elnevezése: 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(a továbbiakban: Társaság) 

2. A cég rövidített elnevezése: 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

3. A cég székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

4. A Társaság egyéb címei: 

Postacím:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

Telefon: 32/421-400 

Fax: 32/421-400/103 

E-mail: nmtkht@nmtkht.hu 

5. Működési terület:  Nógrád megye 

6. Törvényességi felügyelet: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága  

7. A Társaság jogállása: közhasznú nonprofit kft., önálló jogi személy 

8. Alapítás időpontja: 1996. szeptember 1. 

9. A Társaság létesítésének időtartama: határozatlan 

10. A Társaság tevékenységi körei: 
 
10.1. A Társaság közhasznú tevékenységei: 

 
Nógrád Megye Önkormányzatának (a továbbiakban: alapító) a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. XXI. törvény 11-14. §-aival megállapított feladatai 
ellátásában végzett közhasznú tevékenység, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 34-37. §-aiban foglaltak alapján: 
 
Közhasznú Tevékenység:   

 84.13’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése (főtevékenység) 
            2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország helyi önkormányzatairól  27.§ (1)bek. 
 
 71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország helyi önkormányzatairól  27.§ (1)bek. 
   
 74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai,tudományos,műszaki tevékenység 
            2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország helyi önkormányzatairól  27.§ (1)bek. 
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 A megye területére készített megyei területrendezési tervek előkészítésében, 
végrehajtásában való közreműködés. 

 A gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási koncepcióknak a fejlesztéspolitikai, a határon 
átnyúló együttműködésből adódó feladatokkal történő összehangolása.  

 A megyei jogú város önkormányzatával, az érintett települések önkormányzataival 
való együttműködés a településrendezési tervek összehangolása érdekében. 
Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. Területi információs rendszer 
kialakításában és működtetésében való részvétel. Helyi önkormányzatok 
területfejlesztési társulásainak támogatása.  

 A megye fejlesztése érdekében együttműködés a területi államigazgatási szervekkel, 
civil és szakmai szervezetekkel. Közreműködés a megye hosszú távú területfejlesztési 
koncepciójának elkészítésében, annak végrehajtásában. Az országos területfejlesztési 
koncepció, területfejlesztési program véleményezése, közreműködés a nemzeti 
fejlesztési stratégia kidolgozásában.  

 A területfejlesztési önkormányzati társulások döntés előkészítésében való 
közreműködés, pályázatok készítése. Az alapító hatáskörébe utalt fejlesztési források 
elosztásának elősegítése, azok felhasználásának ellenőrzése. Együttműködés 
elősegítése a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszterrel. Az illetékes 
területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztése és pályázatai 
véleményezésének koordinálása. 

 A társaság nem zárja ki, hogy a tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásból. 

    
10.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenysége: 
 

A közhasznú tevékenység elősegítésére a Társaság - tevékenységi körében és 
kapacitása terhére - üzletszerű gazdasági tevékenységet oly módon végezhet, hogy az 
a közhasznú feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.  
Az üzletszerű gazdasági tevékenységi körök, a 10.1. pontban megjelölteken 
túlmenően: 

 
 Tevékenység   
 58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
 58.19’08 Egyéb kiadói tevékenység  

63.11’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás  
73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás  
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 

  

11. A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje): 

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) 4.000.000,- Ft azaz négymillió- forint, mely 
kizárólag készpénzből áll. 

A társaság 100%-os tulajdonosa Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.). 

Bankszámlaszám:  11741000-20146692-0000000 

Adószám: 18633313-2-12 
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II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A közhasznú szervezetként működő korlátolt felelősségű társaság Nógrád megyében 
olyan nonprofit jellegű szervezet, amely tevőlegesen részt vesz a területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló törvényben meghatározott kormányzati, regionális, helyi 
feladatok összehangolásában, elősegíti azok megvalósulását. 

A Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
(Tftv.) szerint ellátja a „Térségi gazdaságfejlesztő szervezet” szerepkört. 

Segíti az alapítót a területfejlesztés területén fennálló feladatainak végrehajtásában. 

Időszakonként megjelenő gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység és a fenti 
célok elősegítése érdekében folytathat. 

 

A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi: 

 
1. Nógrád megye területfejlesztésében érintett szereplők együttműködésének 

elősegítése, a közös érdekek és feladatok feltárására. 
 

2. Közreműködés a megye területfejlesztési intézményrendszerének kialakításában, 
annak fejlesztésében, valamint hozzájárulás a területfejlesztéshez kapcsolódó 
feladatokat ellátó szervezetek munkájának összehangolásához. 

 
3. A megyei fejlesztési programok készítésével kapcsolatos koordinációs munkák 

ellátása; a program országos, regionális, megyei és járási kapcsolatainak 
biztosítása; a kapcsolódó tervezési, programozási, projektmenedzselési, projekt-
generálási, képzési, nemzetközi kapcsolatépítési tevékenységek végzése. 

 
4. A megyei fejlesztési programhoz kapcsolódó fejlesztési projektek megvalósulásá-

nak és kidolgozásának elősegítése; közreműködés a megye fejlesztésére irányuló 
hazai és nemzetközi erőforrások koncentrálásában, befektetések területi 
hatékonyságának fokozásában. 
 

5. Közreműködés az Európai Unió területfejlesztési gyakorlatának megismertetésé-
ben, elterjesztésében és a hazai gyakorlat ezt figyelembe vevő formálásában. 
 

6. Az országhatáron túlnyúló területi együttműködések kialakításának elősegítése, 
részvétel a határon átnyúló programok, projektek tervezésében, koordinálásában. 

 
7. A Kormány által kijelölt Nógrád megyei szabad vállalkozási zóna és megyei ipari 

parkok, iparterületek menedzselése az érintett járási székhelyekkel, tulajdonos 
településekkel és ipari parkot működtető szervezetekkel együttműködésben. 
 

8. Megyei befektetés-ösztönzési tevékenységek ellátása, kiemelt figyelemmel a 
szabad vállalkozási zóna területére. 
 

9. Együttműködés a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA). 
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10. Megyei gazdaságfejlesztési akciók végrehajtása, annak érdekében támogatás 
megszerzése és projektek megvalósítása. 
 

11. Megyei társadalom fejlesztési programok végrehajtása a foglalkoztatás bővítés 
elősegítése érdekében, kapcsolódó forrásszerzés. 

 
12. Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-bővítési, valamint innovációs célokat 

szolgáló nemzetközi projektek tervezése, megvalósítása külföldi és hazai 
partnerekkel. 
 

13. Innováció népszerűsítése, közreműködés innovációs hálózatok létrehozásában, 
kapacitás bővítésében. 
 

14. A megyével együttműködő felsőoktatási intézményekkel gazdaságfejlesztési, 
képzési és K+F célú együttműködések koordinálása. 
 

15. A fenti tevékenységeket érintő informatikai és PR-kommunikációs rendszerek 
kidolgozása, működtetése. 

 
16. Gazdaság- és társadalom-fejlesztési célú pályázatok, tanulmányok, stratégiák 

készítése. 
 

A Társaság nem közhasznú tevékenységét a közhasznú tevékenységek érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végzi. 

Vállalkozási tevékenység a Társaságnál minden olyan tevékenység, melyet külső 
megrendelésre, nyereségszerzés céljából végez a Társaság.  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) nem szabályozott 
kérdésekben az ügyvezető igazgató igazgatói utasítás formájában jogosult döntést hozni vagy 
szabályozni. 

 
III. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
 

A Társaság elsődleges funkciója alapító területfejlesztési és gazdaságfejlesztési 
feladatainak hatékony és eredményes támogatása, koordináció Nógrád  megye 
területfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozásában, valamint azok 
megvalósításában és ellenőrzésében.  

 
1.  Az ügyvezető igazgató feladatai, hatásköre és felelőssége 

Ellátja a Társaság vezetésének feladatát, a Társaság ügyeinek intézését és felelős 
képviseletét. Az ügyvezető igazgató a vonatkozó jogszabályok, az alapító okirat, az 
alapító határozatai, valamint jelen SZMSZ alapján végzi feladatát és viseli a 
felelősséget. 

1.1. Kiemelt feladatai: 

1.1.1. A Társaságban folyó területfejlesztési és gazdaságfejlesztési szakmai munka 
irányítása; 

1.1.2. A Társaság szerződésekben és jogszabályokban szerzett jogainak érvényesítése, a 
vállalt kötelezettségek végrehajtásának biztosítása. 
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1.2. Az ügyvezető igazgató feladatai két fő csoportra tagolódnak:  

1.2.1. A Társasági működés feladatköre: 

1.2.1.1. a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok 
előtt; 

1.2.1.2. a Társaság munkaszervezetének kialakítása és irányítása; 

1.2.1.3. munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság munkavállalói felett; 

1.2.1.4. gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

1.2.1.5. a Társaság éves üzleti tervének elkészítése; 

1.2.1.6. az elfogadott éves üzleti tervből eredő munkafeladatok meghatározása; 

1.2.1.7. a Társaság legcélszerűbb szervezeti rendszerének, szervezetek működési rendjének 
kialakítása; 

1.2.1.8. információ adása az alapító részére a Társaság ügyeiről; 

1.2.1.9. az alapító okiratban, a vonatkozó jogszabályokban és a munkaszerződésében 
meghatározott egyéb feladatok; 

1.2.1.10. amennyiben a Társaságnál vezető tanácsadói státusz nincs betöltve, elvégzi a 2.1. 
pontban szereplő feladatokat is. 

1.2.2. Az átvállalt munkaszervezeti működés feladatköre: 

1.2.2.1. gondoskodik a Neogradiensis Régió Egyesület számára vállalt titkársági feladatok 
ellátásáról. 

1.3. Hatásköre: 

1.3.1. a Társaság nevében önállóan és korlátozás menetesen jár el harmadik 
személyekkel, jogi személyekkel, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságokkal szemben; 

1.3.2. munkáltatói jogok gyakorlása; 

1.3.3. a munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése; 

1.3.4. a Társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvezetésének és elszámolási rendjének 
ellenőrzése; 

1.3.5. a Társaság működése jogi feltételeinek megteremtése; 

1.3.6. az alapító kizárólagos döntési jogkörén kívül eső ügyekben a döntések 
meghozatala; 

1.3.7. a vonatkozó jogszabályok vállalkozási és egyéb szerződések megkötése; az alapító 
okirat előírásai, valamint jelen SZMSZ-ben foglalt hatáskörében tett intézkedések 
meghozatala, amely az átruházott hatáskörében tett intézkedésekre is vonatkozik; 

1.3.8. az alapító haladéktalan értesítése minden olyan tényről, illetve körülményről, ami a 
Társaság céljainak elérését veszélyezteti, vagy a gazdálkodás eredményességét 
hátrányosan érinti. 

1.4. Felelőssége: 

1.4.1. sajátos feladatait a jogszabályok és az alapító szándéka szerint, legjobb tudása 
alapján köteles elvégezni, 
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1.4.2. az ügyvezető igazgatói tisztséget betöltő személyektől általában elvárható 
gondossággal köteles eljárni, 

1.4.3. kötelezettségei megszegésével a Társaságnak, illetve az alapítónak okozott kárért a 
polgári jog általános szabályai szerint felelős, 

1.4.4. köteles a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként kezelni és 
megőrizni. 

 
2.  Vezető tanácsadó(k) 

2.1. Feladatai: 

2.1.1. pályázati tanácsadás; 

2.1.2.  fejlesztési projekt előkészítő tevékenységek (tanulmányok, üzleti tervek készítése); 

2.1.3.  támogatási kérelmek (pályázatok) készítése; 

2.1.4. projekt menedzselés; 

2.1.5.  stratégiai tervek készítése; 

2.1.6. országos, területi és más megyei tervdokumentumok, stratégiák véleményezése; 

2.1.7. fejlesztési rendezvények szervezése; 

2.1.8. előadások megtartása rendezvényeken. 

 

2.2. Felelős: 

2.2.1. a feladatkörébe rendelt munkák hiánytalan, szakszerű és határidőre történő 
teljesítésért és a neki felróható mulasztásokért; 

2.2.2. a munkavégzési kötelezettsége kulturált ügyintézés szabályai szerinti teljesítéséért; 

2.2.3. a személyes használatába adott leltár szerint átvett vagyontárgyakért; 

2.2.4. a Társaság vagyonának védeleméért és az üzleti titkok megtartásáért. 

 

3.  Tanácsadó 

3.1. Feladatai: 

3.1.1. közreműködés a területfejlesztési koncepció és program készítésében, 
projektgyűjtésben; 

3.1.2. pályázatokkal kapcsolatos projekt adminisztrációs, elszámolási és jelentési 
feladatok végzése; 

3.1.3. pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás; 

3.1.4. a Társaság működésével összefüggő, illetve az átvállalt munkaszervezeti feladatok 
adminisztrációs teendőinek ellátása; 

3.1.5. közreműködés rendezvények szervezésében; 

3.1.6. adatok, adatbázisok kezelése. 
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3.2. Felelős: 

3.2.1. a feladatkörébe rendelt munkák hiánytalan, szakszerű és határidőre történő 
teljesítésért és a neki felróható mulasztásokért; 

3.2.2. a munkavégzési kötelezettsége kulturált ügyintézés szabályai szerinti teljesítéséért; 

3.2.3. a személyes használatába adott leltár szerint átvett vagyontárgyakért; 

3.2.4. a Társaság vagyonának védeleméért és az üzleti titkok megtartásáért. 

A fentieken túl a Társaság minden munkavállalója ellátja azokat a feladatokat, amivel állandó 
vagy eseti jelleggel az ügyvezető igazgató megbízza. 

A Társaság működéséhez szükséges jogi képviseleti és jogi tanácsadási feladatokat, valamint 
a számviteli és könyvviteli, illetve bérszámfejtési munkákat állandó vagy eseti megbízási 
szerződéssel külső szervezet látja el. 

 

4. Projektszervezet 

Amennyiben a Társaság támogatott projektet valósít meg, és a pályázati kiírásnak 
megfelelően projektmenedzsment, illetve szakmai megvalósító szervezetet kell 
létrehozni, a III. 2. és III. 3. pont szerinti munkavállalók  részben, vagy egészben 
áthelyezhetők más, a szakmai képzettségüknek és tapasztalataiknak megfelelő 
munkakörbe a projekt megvalósítás idejére. Munkaköri leírásuknak ezeket a 
feladatokat tartalmazni szükséges. Az ügyvezető igazgató ilyen projektmunkakörbe 
csak részmunkaidőben helyezhető át. 

A támogatott projekt megvalósításának időszakára – a Társaság III. pontban 
meghatározott munkakörein túl – a szervezet kiegészülhet olyan új 
munkavállalókkal, akik projektmenedzsment, illetve szakmai megvalósító 
munkaköröket töltenek be a pályázati kiírásnak megfelelő végzettséggel és szakmai 
tapasztalatokkal. Munkaköri leírásuknak ezeket a feladatokat tartalmazni 
szükséges. Ezen új munkavállalók foglalkoztatásának fedezetét kizárólag saját 
bevételeiből kell megteremtenie. 

 

IV. MUNKAVÉGZÉS, JUTTATÁSOK 

1. A Társaság munkavállalóinak munkavégzése a munkáltató székhelyén, illetve 
változó munkahelyeken történik. 

2.1. A munkaidő hétfő – csütörtök munkanapokon 8.00 – 16.30-ig, pénteki napon 8.00 
– 14.00 óráig tart. 

2.2. Túlmunka elrendelésére az ügyvezető igazgató jogosult írásban. Heti 
pihenőnapon, valamint munkaszüneti napon is – a Társaság nagyfokú 
munkaterheire tekintettel – elrendelhető túlmunka. 

3. Az ügyvezető igazgató a munkavállalók vonatkozásában a munkából való 
bármilyen távollétet és szabadságolást előzetesen hagy jóvá. 

4.1. A munkabér kifizetése – a külön jogszabályokban meghatározott munkabért 
terhelő levonások után – legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig 
történik. 
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4.2. A Társaság anyagi helyzete függvényében, saját bevételeinek terhére biztosíthat 
béren kívüli juttatásokat a főállású munkavállalói számára. A juttatások fajtája és 
mértéke a Társaság éves üzleti tervével összhangban, gazdálkodási lehetőségei 
figyelembevételével, a Cafetéria szabályzatban kerül szabályozásra. 

 
4.3. A Társaság anyagi helyzete függvényében, saját bevételeinek terhére a rendkívüli 

munkateljesítmények, jelentős többletfeladatok elvégzésének elismerésére a 
munkavállalót rendkívüli jutalomban, célfeladat meghatározása esetén 
céljutalomban részesítheti. A céljutalom egy-egy konkrét feladat teljesítésének 
elismerése, a jutalom a kimagasló munkateljesítmény utólagos értékelése alapján, 
avagy a munkaviszony időtartamának elismeréseként nyújtható. 

4.4. A Társaság a munkavállalóit munkateljesítmény ösztönzésére, munkaköri 
szintű teljesítéshez kötött, egyénileg differenciált mozgóbérben részesítheti. 

 

V. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS KÉPVISELETI ÉS HELYETTESÍTÉ SI 
RENDJE 

1. Személyes képviselet 

1.1. A Társaságot a teljes tevékenységére kiterjedően bármely jogi és természetes személy, 
valamint a bíróságok és hatóságok irányában az ügyvezető igazgató képviseli a hatályos 
jogszabályok szerint. 

1.2. A Társaság munkavállalói a rendszeresen hatáskörükbe utalt feladatok végrehajtása 
során átruházott hatáskörben személyesen eljárhatnak. Tevékenységükről kötelesek 
folyamatosan tájékoztatni az ügyvezető igazgatót. A munkavállalókat üzleti titoktartás 
kötelezettsége terheli. 

1.3. A munkavállaló a Társaság nevében sem nyilatkozattételre, sem kötelezettségvállalásra 
nem jogosult. A munkavállaló a Társaság nevében csak írásbeli meghatalmazás keretei 
között tehet jognyilatkozatot és vállalhat el a Társaság nevében bármilyen 
kötelezettséget. 

Az ügyvezető igazgató a Társaság munkavállalóját a hatályos jogszabályok szerinti 
írásbeli meghatalmazással látja el szükség szerint. 

1.4. A Társaság nevében, egy személyben, önállóan az ügyvezető igazgató írhat alá, illetve 
távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott személy, aki az 
ügyvezető igazgató előírt vagy előnyomtatott neve fölött, „h” jelölés használatával ír 
alá. 

2. Helyettesítési szabályok 

2.1. Az ügyvezető igazgatót távolléte idején egy megbízott vezető tanácsadó helyettesíti.  

2.2. A munkavállalók munkából való távolléte idejére az ügyvezető igazgató köteles a 
távollevő helyettesítéséről gondoskodni, a távollevő pedig folyamatban lévő ügyeit a 
kijelölt helyettesítőjének átadni. 
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VI. GÉPJÁRM Ű HASZNÁLAT 

 

1. A Társaság üzemeltetésében lévő gépkocsit a Társaság ügyvezető  igazgatója és 
valamennyi meghatalmazással rendelkező munkavállaló jogosult használni belföldi és 
külföldi utazás céljára. A gépjármű tárolási helye a Társaság által annak székhelyén 
bérelt garázs. 

 

2. Amennyiben a Társaság üzemeltetésében lévő gépjármű más által használatban van (pl. 
tulajdonos), belföldi utazás (kiküldetés) céljára saját gépjármű igénybevételét az 
ügyvezető igazgató engedélyezheti. A felmerült költségek elszámolásánál a Belföldi 
kiküldetési szabályzat, illetve a Személygépkocsi használati és Költségelszámolási 
szabályzat előírásait kell alkalmazni. 

 

VII. A SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSÁNAK 
RENDJE ÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 

 

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az alapító hagyja jóvá.  

A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az alapító 
SZMSZ-t jóváhagyó döntése előtt megvizsgálja az SZMSZ bármely módosításának 
tervezetét, és vizsgálódásának eredményéről írásban tájékoztatja az alapítót. 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
jóváhagyását követően 2015. december 17-én lép hatályba. 

 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 

Sándor Ildikó 
ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 
89/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatával hagyta jóvá. 



74 

 

 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek 

(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) az e határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirata 
módosítását, továbbá az e határozat 2. számú mellékletét képező módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. 
A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékleteit képező dokumentumok aláírására, továbbá a 
Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. január 16. 

 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
     Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt a cégnyilvántartási eljárás 
során esetlegesen érkező nem érdemi módosítást eredményező hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
     dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

90/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Alapító okiratának módosítása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
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Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

91/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzata elfogadása 



A 91/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 
 
 

NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében előírtak teljesítése érdekében az alábbi 
szabályzatot alkotja: 
 

I. fejezet 
A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervek 

 
1.1. E szabályzat szerint kell eljárni Nógrád Megye Önkormányzata, mint ajánlatkérő, (a 

továbbiakban: ajánlatkérő) közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásai (a 
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) során. 

 
1.2. Jelen szabályzatot az 1.1. pontban foglaltakon kívül akkor is alkalmazni kell, ha 

Nógrád Megye Önkormányzata megállapodás alapján köteles közbeszerzési eljárásban 
való részvételre, közreműködésre. 

 
2.1. A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor 

hatályos rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) értelmében a mindenkor hatáskörrel 
rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – e szabályzat szerint – átruházott 
hatáskörben gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a közbeszerzések 
tervezése, valamint az alábbiakban meghatározott beszerzések közbeszerzési eljárásai 
előkészítése és lefolytatása során: 

a) uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó árubeszerzések, szolgáltatás 
megrendelések, építési beruházások; 

b) építési-, szolgáltatási koncesszió. 
 

2.2. Az SZMSZ értelmében a közgyűlés elnöke – e szabályzat szerint – átruházott 
hatáskörben gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az alábbiakban 
meghatározott beszerzések közbeszerzési eljárásai előkészítése és lefolytatása során: 

a) értékhatártól függetlenül a közbeszerzési eljárásokba polgári jogi szerződés 
alapján bevonandó személy vagy szervezet (a továbbiakban: tanácsadó) 
megbízása; 

b) nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő 
árubeszerzések, szolgáltatás megrendelések, építési beruházások. 
 

2.3. Valamennyi közbeszerzési eljárásban a III. 7. 2. pontban foglalt ajánlatkérői feladatok 
gyakorlására a közgyűlés elnöke jogosult és kötelezett. 

 
2.4. Az építési-, szolgáltatási koncesszió megrendelésére irányuló eljárásban az 

ajánlatkérői feladatok közül a felhívás és közbeszerzési dokumentum elfogadására, 
továbbá az eljárást lezáró döntés meghozatalára a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése jogosult és kötelezett. 
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3.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok 

elkészítése során, és az eljárás más szakaszában a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala kijelölt alkalmazottjai (a továbbiakban: csoport) és a 
tanácsadó segíti az ajánlatkérő képviselőjét (2.1.-2.4.) tevékenysége ellátásában. 

 
3.2. A csoport – a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

szakértelemmel rendelkező – tagjait a közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően 
a jegyző jelöli ki. 

 
3.3. A tanácsadó részére adandó megbízás keretében kell biztosítani a Kbt. által előírt azon 

szakember(eke)t, amely(ek) a csoport tagjai között nem található(k). 
Azon eljárásokban, ahol a tanácsadó megbízásának szükségessége felmerül, a I.4.,  
a II. fejezet, a III.2., 3.3., 7.1., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., a V.1., a VI. fejezet, a VII.2., 
3. pontok kivételével a tanácsadó látja el a csoportnak, a csoport kijelölt tagjának – e 
szabályzat szerint – címzett feladatokat. 
 

4. A csoport tagjaiból, a tanácsadó képviselőjéből áll a bírálóbizottság. A bírálóbizottság 
a Kbt. és e szabályzat szerint készíti elő az ajánlatkérő képviselője (2.1.-2.4.) 
döntéseit. 

 
5. Az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően az ajánlatkérő nevében eljáró, 

illetve az eljárásba bevonni kívánt személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni 
arról, hogy vele szemben nem áll fenn a Kbt. szerinti összeférhetetlenség.  

 
 

II. fejezet 
A közbeszerzések tervezése 

 
1.1. Az éves összesített közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegezés 

elkészítéséhez szükséges adatok, igények bekérését a csoport végzi el, továbbá 
folyamatos adatszolgáltatás működtetésével gondoskodik a változás felmerülésekor a 
terv módosításhoz szükséges intézkedések megtételéről. 

 
1.2. A Bizottság az éves összesített közbeszerzési terv meghatározásakor dönt a tervezett 

árubeszerzések, építési beruházások, szolgáltatás megrendelések előzetes tájékoztató 
formájában való elkészítéséről és közzétételéről. 

 
1.3. A Bizottság az éves statisztikai összegezést legkésőbb a bizottság májusi ülésén 

hagyja jóvá. 
 

 
III. fejezet 

A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása 
 
1.1. A csoport előkészíti a közbeszerzési eljárást, azaz elvégzi az annak megkezdéséhez 

szükséges cselekményeket, így különösen a helyzet-, illetőleg piacfelmérést, a becsült 
érték meghatározását.  
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1.2. A csoport gondoskodik az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő felhívás, 
közbeszerzési dokumentum, ismertető, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztató elkészítéséről, – a Kbt-
ben szabályozott esetben – az ajánlattételre felhívandó személyekre vonatkozó 
javaslattételről. 

 
2. A csoport az 1.2. pontban foglalt dokumentumokat a közgyűlés, valamint a Bizottság 

részére előterjesztés, a közgyűlés elnöke részére feljegyzés formájában készíti elő. 
Az előterjesztést, valamint a közgyűlés és a Bizottság ülésére szóló meghívót az 
SZMSZ-ben meghatározott időpontban (az ülés időpontját megelőzően legkésőbb 4 
nappal) kell megküldeni a közgyűlés, valamint a Bizottság tagjai, a közgyűlés elnöke, 
a jegyző és az egyéb érdekeltek részére (tanácsadó stb.). 
A közgyűlés és a Bizottság működésének részletes szabályait az SZMSZ, és a 
bizottság saját ügyrendje tartalmazza. 
 

3.1. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletnek 
az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás, valamint 
az építési beruházás, építési koncesszió esetén háromszáz millió forintot elérő vagy 
meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetén irányadó eljárásrendben a támogatást 
igénylő, illetve a kedvezményezett számára előírt feladatok teljesítéséről a csoport 
gondoskodik. 

 A közbeszerzési dokumentumok módosítása felmerülésekor a 2. pont értelemszerű 
alkalmazásával kell eljárni. 

 
3.2. A felhívás, az összefoglaló tájékoztatás közzétételéről, ajánlattevőknek, részvételre 

jelentkezőknek (a továbbiakban: gazdasági szereplőknek) történő megküldéséről, 
továbbá a közbeszerzési dokumentum illetőleg ismertető – felhívás közzétételével, 
megküldésével egyidejű – rendelkezésre állásáról a csoport gondoskodik. A 
Közbeszerzési Hatóság hirdetmény ellenőrzésért felelős szervezeti egysége 
hiánypótlási felhívása, illetve a jogszabályba ütköző előírás fennállása esetén a csoport 
haladéktalanul megteszi a hiány pótlására, illetve a jogszabályba ütköző előírás 
kiküszöbölésére irányuló javaslatát.  

 
3.3  A felhívás, a közbeszerzési dokumentum tartalmának jelentős megváltoztatása esetén 

ajánlatkérő képviselője tájékoztatásáról – a 2. pontban foglaltakra figyelemmel – a 
csoport intézkedik. 

 
3.4. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a csoport nyújtja be a 

Közbeszerzési Hatósághoz – a Kbt-ben meghatározott módon – az ajánlattételi 
felhívást, tárgyalási meghívót, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági 
szereplőkről, a beszerzés becsült értékéről, illetve az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülményekről szóló tájékoztatást. A Közbeszerzési Hatóság elnökének hiánypótlási 
felhívása során a 3.3. pont értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. 

 
4.1. A csoport készíti el, s küldi meg a kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a 

konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszokat a gazdasági szereplők részére. 
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5.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések ajánlatkérőnél történő beadása esetén a csoport 
kijelölt tagja átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az 
ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). 

 
5.2. Az ajánlatkérőhöz bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az 

ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható 
helyen őrzi a csoport kijelölt tagja. 

 
 
6.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontási eljárását az ajánlattételi, részvételi 

határidő lejártának időpontjában a Kbt. által szabályozott személyek jelenlétében a 
csoport kijelölt tagja folytatja le. 

 
6.2. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv 

elkészítése és ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható 
átadása, megküldése a csoport feladata. 

 
6.3. A jegyzőkönyvet a csoport kijelölt tagja kézjegyével látja el. Tárgyalásos eljárás, a 

versenypárbeszéd, valamint az innovációs partnerség során a tárgyalásról és 
párbeszédről – a csoport által összeállított – jegyzőkönyvet ajánlattevők is aláírják. 

 
6.4. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat 

tartalmazó, az ajánlattevő, részvételre jelentkező által kitöltött Felolvasólap, és a 
jelenléti ív. 

 
7.1. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések előzetes vizsgálatát a csoport tagjai – a 

tanácsadó bevonásával – egymástól függetlenül végzik, majd egyeztetett döntési 
javaslatot készítenek a közgyűlés elnöke részére. 

 
7.2. A csoport a döntési javaslat alapján feljegyzés útján felkéri a közgyűlés elnökét az 

alábbi körben felmerülő esetleges közbenső intézkedések megtételére: 
a) hiánypótlás, felvilágosítás kérés; 
b) számítási hiba javítása; 
c) aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról, illetve a teljesíthetet-

lennek ítélt kötelezettségvállalást tartalmazó ajánlati elemek megalapozottsá-
gáról való érdeklődés. 

A közbenső intézkedést tartalmazó értesítés elkészítése és megküldése a csoport 
feladata. 

 
7.3. A közbenső intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálata, az ajánlatok, részvételi 

jelentkezések elbírálása a csoport által szerkesztett bírálati lapok – a csoport tagjai, a 
tanácsadó által önállóan végzett – kitöltésével történik. 

 
7.4. A bírálati lapok egyeztetésre kerülnek, melyről a csoport jegyzőkönyvet készít, majd 

összeállítja az egyeztetés eredményét tartalmazó írásbeli szakvéleményt, a döntési 
javaslatot, továbbá az írásbeli összegezést. 

 
7.5. Tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd, valamint innovációs partnerség esetén a 

csoport kijelölt tagja vezeti az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon és 
szabályokkal a tárgyalás(oka)t, a párbeszéde(ke)t. 
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7.6. A csoport végzi el az adatok, tények elektronikus, hatósági vagy közhiteles 

nyilvántartásból való ellenőrzését, továbbá gondoskodik ennek dokumentálásáról és 
megőrzéséről. 

 
7.7. A csoport gondoskodik az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően  

ajánlattevő(k) felhívásáról a kizáró okok, az alkalmassági követelmények igazolása 
benyújtására, illetve a szükséges előterjesztés/feljegyzés elkészítéséről az ajánlatkérő 
képviselője (I.2.1.-I.2.4.) részére a 7.4. pontban foglalt dokumentumok alapján. 

 
7.8. A közgyűlés/Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot rendes vagy soron 

kívüli ülésén vitatja meg. 
A testület a döntését – a Bizottság minősített többséggel, az eljárást lezáró döntést 
mindkét testület név szerinti szavazással – az előterjesztett javaslat elfogadásával, 
módosításával, újra tárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek 
tartalmaznia kell: 

a) az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással 
együtt; 

b) érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással együtt; 
c) két szakaszú eljárásban az ajánlattételi felhívás tartalmát; 
d) nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét; 
e) esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, 

ellenszolgáltatásának összegét; 
f) az írásbeli összegezést; 
g) szerződéskötés, szerződésmódosítás időpontját. 

 
7.9. A közgyűlés elnöke a feljegyzés formájában – a 7.8. pont szerinti tartalommal – elő-

terjesztett döntési javaslatot jóváhagyása esetén záradékolja. 
 
7.10. Az írásbeli összegezés ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők részére történő 

igazolható megküldése a csoport feladata. 
 
7.11. A jogszabálysértő eredmény (eredménytelenség) orvoslásáról, az írásbeli összegezés 

módosításáról, bármely elírás kijavításáról, a vitarendezést kérelmező kérelmével 
kapcsolatos álláspont kialakításáról, ajánlattevőnek a nyertes ajánlat jellemzői 
ismertetésére irányuló kérelméről a csoport javaslata alapján a Bizottság/ közgyűlés 
elnöke dönt, melyről – a Kbt-ben szabályozottak szerint – a tájékoztatási kötelezettség 
teljesítése a csoport feladatát képezi.  

 
7.12. Az ajánlati biztosíték visszafizetésére a csoport intézkedik. 
 
7.13. A szerződés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a csoport felel. A 

szerződést a megyei önkormányzat képviseletében a közgyűlés elnöke írja alá a jogi és 
pénzügyi ellenjegyzés mellett.  

 
7.14. A szerződés módosítására okot adó körülmények beállta esetén a csoport a 7.7.-7.9. 

pontok értelemszerű alkalmazásával jár el. 
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7.15. A súlyos szerződésszegésből eredő felmondás, elállás, kártérítés és egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítésének Közbeszerzési Hatóság felé történő bejelentését a 
csoport készíti el, és a közgyűlés elnöke jóváhagyását követően küldi meg. 

 
 

IV. fejezet 
A közbeszerzések nyilvánossága, ellenőrzése 

 
1.1. A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások kapcsán előállítandó tájékoztatók 

elkészítése, továbbá valamennyi a Kbt-ben szabályozott adat, információ, hirdetmény 
közzététele a csoport feladata. 

 
1.2. Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásait a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének – mindenkor hatályos szabályzatában rögzített – belső ellenőrzési 
rendszerében kell ellenőrizni.  

 
V. fejezet 

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat 
 
1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel 

elkészítését és az iratok határidőben való megküldését a csoport végzi.  
 
2. A Bizottság/közgyűlés elnöke dönt – a csoport javaslatára – a folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárás önkéntes felfüggesztéséről, továbbá azon kérelem benyújtásáról, 
mely a szerződés megkötésének engedélyezésére irányul. Az értesítésnek, a 
kérelemnek és a dokumentumoknak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való 
megküldéséről a csoport gondoskodik. 

 
3.1. A Bizottság/közgyűlés elnöke dönt – a csoport javaslatára – a Közbeszerzési 

Döntőbizottság döntése elleni jogorvoslat benyújtásáról. 
 
3.2. A jogorvoslati kérelem, kereset elkészítése és határidőben történő benyújtása a jegyző 

által kijelölt személy feladata. 
 

VI. fejezet 
Az Európai Bizottság eljárása 

 
Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására 
vonatkozó felhívására a csoport készíti el és a közgyűlés elnöke jóváhagyását 
követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos 
tájékoztatást. 
 
 

VII. fejezet 
A közbeszerzési eljárás dokumentálása 

 
 
1. A közbeszerzési eljárásokat – azok előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés 

teljesítéséig terjedően – a csoport köteles írásban dokumentálni, illetve a tanácsadó 
igénybevételével bonyolított eljárások esetén ezt megkövetelni. 
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2. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett összes iratnak a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetve a 
szerződés teljesítésétől, valamint a jogorvoslati eljárás jogerős befejezésétől, az éves 
összesített közbeszerzési tervet, annak meghatározásától számított 5 évig történő 
megőrzéséről – a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala irattára 
útján – a csoport gondoskodik. 

 
3. Ajánlatkérő a csoport útján küldi meg a közbeszerzési iratokat a Közbeszerzési 

Hatóság vagy a jogszabályban feljogosított más illetékes szervek kérésére. 
 

VIII. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
1. Jelen szabályzatban meghatározott feladatok és kötelezettségek pontos és jogszerű 

elvégzéséért, a döntések, illetve határozatok törvényességéért az adott rendelkezésben 
foglalt körben és keretek között az ott megjelölt személyek, testületek felelősek. 

 
2. A Bizottság elnökének/közgyűlés elnökének tartós akadályoztatása, távolléte esetén az 

SZMSZ-ben foglalt, a jelen szabályzatnak megfelelő személy járhat el. 
 
3. Jelen szabályzatban foglaltakat 2015. december 17. napját követően megkezdett 

beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre és az azokkal 
kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett, vagy hivatalból indított jogorvoslati 
eljárásokra, és előzetes vitarendezési eljárásokra a Kbt., valamint annak 
felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. 

 
4. A 22/2012. (II. 16.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott Nógrád Megye 

Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseit a 2015. december 
17. napját megelőzően megkezdett beszerzésekre – a Kbt.-ben meghatározott 
kivétellel – közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, az azokkal 
kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati 
eljárásra és előzetes vitarendezési eljárásra alkalmazni kell. 

 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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Bevezetés, a feladat meghatározása 
Nógrád megye humánstratégiai dokumentuma a 2013-2014 évben elfogadott megyei 

területfejlesztési dokumentumok kiegészítése. A kiegészítés azért vált szükségessé, mert a 

megyei területfejlesztési koncepció és az operatív program kidolgozásának időszakában még 

nem voltak ismertek (illetve még nem voltak elfogadottak) a 2014-2020 közötti időszakra 

szóló EFOP az emberi erőforrás fejlesztés operatív program prioritásai és támogatott 

beavatkozásai. E miatt a megyei területfejlesztési dokumentumok még nem foglalkoztak kellő 

részletességgel a humán erőforrások fejlesztésének részletes célkitűzéseivel és szükséges 

beavatkozásaival, miközben azok megvalósítása Nógrád megye fejlődése szempontjából 

meghatározó jelentőségű. 

A megyei humánstratégia egyrészt összefoglalja a megyei területfejlesztési koncepciónak és a 

megyei stratégiai programnak a humánterületek fejlesztésére vonatkozó megállapításait, 

másrészt kiegészíti azokat az EFOP időközben elfogadott prioritásai beillesztésével. 

Megtörtént a megyei területfejlesztési dokumentumok koncepció fejezetenként történő 

felülvizsgálata, az átdolgozásra javasolt részek kijelölése, szempontrendszerének 

meghatározása, a megyei területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata. A megyei 

dokumentumok tartalmi vizsgálata kiterjedt azok összes fejezetére, a módosítási javaslat 

viszont csak azokkal a tématerületekkel foglalkozik, ahol a módosítás, vagy a kiegészítés 

szükségessége a tervezői munka és az ezzel kapcsolatos megbízói és szakértői egyeztetések 

során felmerült. 

Az érintett dokumentumok:  

• Nógrád megye területfejlesztési koncepciója feltáró - értékelő vizsgálat  

• Nógrád megye területfejlesztési koncepciója 

• Nógrád megye területfejlesztési programja - stratégiai program 

A felülvizsgálat és kiegészítés (mely összességében a HUMÁNSTRATÉGIA címet viseli) 

kiterjed fenti dokumentumok humán fejlesztési tartalmának vizsgálatára, annak 

részletességére, illetve a fenti dokumentumokban szereplő humán fejlesztési javaslatok 

kibővítésére, kiegészítésére megyei szinten elsősorban az EFOP figyelembevételével. 

A Területfejlesztési dokumentumok humán stratégiát is érvényesítő felülvizsgálata és 

módosítása során meghatározásra kerül, hogy az EFOP célkitűzései és tervezett 
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prioritásai figyelembevételével milyen koncepcionális és stratégiai kiegészítések 

szükségesek a megyei fejlesztési dokumentumokban. 

A jelen dokumentumban javasolt változtatások és kiegészítések nem érintik sem Nógrád 

megye jövőképét, sem a fejlesztés elveit. A humánstratégia keretében beépítésre javasolt 

kiegészítések mindegyike azokkal összhangban áll. 

Tekintettel, hogy a Nógrád megyei elfogadásra került megyei területfejlesztési dokumentumai 

a megye potenciáljainak, sajátosságainak fejlesztési problémáinak pontos ismeretében - erős 

szociális és társadalmi érzékenységgel - került megfogalmazásra, az azt követően elfogadott 

EFOP programnak alig van olyan tématerülete, amelyre a megyei fejlesztési dokumentumok 

nem utaltak volna. Az EFOP célrendszeréhez és a későbbi pályázatok miatt fontos 

prioritásaihoz való igazodás ezért nem annyira új tématerület és eltérő, új feladatokat jelent 

Nógrád megyében, inkább azoknak egy más – az európai bizottság által is jóváhagyott – OP 

tartalmi szerkezethez való igazítását. 

A megyei területfejlesztési koncepciót és a stratégiai programot megalapozó 2014-ben 

készült helyzetfeltárás és helyzetértékelés fő megállapításai a humán tématerületek 

vonatkozásában: 

A megye társadalmának jellemzői 

A megye lakónépessége 2012 elején 198 933 fő volt, amely az elmúlt hat évben 7,4 %-kal 

csökkent. A népesség több mint két évtizede tartó fogyásának két fő oka van: egyfelől a 

csökkenő születésszámhoz magas halandóság társul, másfelől többen költöznek el innen, mint 

ahányan beköltöznek. Ez a demográfiai folyamat okozza a korösszetétel romlását, vagyis az 

idősek számának növekedését, ami a népesség elöregedését jelenti. 

Az eltartottsági ráta (a 0-14 évesek és a 65 évesek és idősebbek aránya a 15-64 évesekhez 

képest) a megyék közül Nógrád megyében a legmagasabb. 

A foglalkoztatási, munkanélküliségi mutatók alapján Nógrád az egyik legkritikusabb térség 

hazánkban. A foglalkoztatás szintje folyamatosan alacsonyabb, mint országos átlagban, 

miközben a munkanélküliségi ráta rendre magasabb értéket mutat. A megye helyzetét 

jellemzi, hogy 2011-ben a foglalkoztatás szintje országos viszonylatban itt volt a 

legalacsonyabb, miközben a munkanélküliségi ráta a legmagasabb. 
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Az iskolázottság és a szakképzettség szintje a társadalmi-gazdasági fejlettség egyik 

legfontosabb ismérve. A változó körülményekhez igazodva elengedhetetlenül szükséges az új 

ismeretek megszerzése, illetve a már meglévők korszerűsítése. Nógrád megye lakosságának 

iskolázottsági szintje nem érte el az országosan jellemző mértéket. A főiskolán, egyetemen 

végző hallgatók dinamikus növekedése ellenére a magasan kvalifikált fiatalok az utóbbi 

években csökkenő számban kérték regisztrálásukat. Általános tapasztalat, hogy a 

felsőoktatásba beiratkozott nógrádiak több mint 90 %-a nem tér vissza lakhelyére, mivel 

elhelyezkedésükre minimális az esély. Ugyanakkor a megfelelő vezetési- és 

munkatapasztalattal rendelkező értelmiség pedig a központi centralizáció okán fokozatosan 

veszíti el pozícióit és lehetőségeit a megye területén. Döntően a jól képzett, mobil középkorú 

munkavállalók vándorolnak el. A tömegesen elterjedt, sokszor államilag is támogatott OKJ-s 

képzések nagy többségükben nem illeszkednek a munkaerő-piaci elvárásokhoz, így tényleges 

hasznosításukra nem – vagy csak nagyon korlátozottan – kerül sor. 

Az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem tekintetében jelentős különbség rajzolódik ki Pest 

megye és Nógrád megye társadalmának helyzete között. Nógrád megye 2010. évi 548 866 Ft-

os értéke jóval elmarad attól a csoporttól, amelybe a szomszédos Pest megye tartozik, és 

amelyben az egy lakosra jutó összes nettó jövedelem 2010-ben 651 023–729 211 Ft volt. 

Ebbe a csoportba tartozik még Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye. 

Az adófizetők arányát tekintve Nógrád a megyei 42 %-os arány alapján a megye Borsod- 

Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével van azonos szinten, élesen elkülönülve 

a tőle nyugatra fekvő megyéktől és Heves megyétől, amelyekben ez az arány 42,4 – 48,9 % 

közötti. 

A megyére az aktív korúak nagyarányú elvándorlása a jellemző. Az idős emberek egyedül 

maradtak, gyermekeik megyén kívülre költöztek. A demográfiai öregedés folyamata a 

megyében az országos átlagot jelentősen meghaladja. Az eltartottsági ráta Magyarországon 

Nógrád megyében a legmagasabb! 

A megye foglalkoztatottsági és munkanélküliségi mutatói alapján hazánk egyik legkritikusabb 

térsége. A foglalkoztatottsági szint itt a legalacsonyabb, miközben a munkanélküliségi ráta itt 

a legmagasabb. Az aktív korú lakosság iskolázottsági szintje nem éri el az országosan 

jellemző mértéket, a problémát tovább mélyíti, hogy a diákok nem a munkaerő-piaci igények, 

hanem a helyi képzési kínálat alapján választanak iskolát, szakmát, ezzel megalapozva 

későbbi társadalmi hátrányaikat. A társadalmi – gazdasági elvárások iskolarendszerű 
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képzésekbe történő adaptálásával csökkenthetőek a nógrádi fiatalok foglalkoztathatósági 

hátrányai. 

A Nógrád megyében élő aktív korú, a munka világából tartósan kiszorult emberek 

munkavállalási kompetenciái vagy nem megfelelőek, vagy a többszöri tartós munkanélküliség 

miatt leépültek. A nem megfelelő szociális stratégiák és munkavállalási kompetenciák, az 

elavult ismeretek, valamint a XXI. században megkövetelt digitális írástudás, 

infokommunikációs ismeretek és az idegen nyelvek ismeretének hiánya kiszorítja a hátrányos 

helyzetű embereket a munkaerőpiacról, tartósan a társadalom perifériájára sodorva az aktív 

népesség jelentős csoportját. 

A többgenerációs munkanélküli családok diszciplináris segítség nélkül nem képesek 

visszajutni a munkaerőpiacra, különösen nehéz a középkorú nők vissza vagy bekerülése a 

munka világába. A megyét 20 éve jellemző, többszörös munkaerő túlkínálat ellehetetleníti a 

romák, a megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal élők munkaerő-piaci 

érvényesülését. Gazdasági talpra álláshoz kiemelt feladat e hátrányos csoportok 

be/visszavezetése a munkaerőpiacra, a foglalkoztatottságukat gátló tényezők felszámolása. 

A megyében emellett a munkavállalást segítő szociális szolgáltatások biztosítása is fontos 

feladat. Nógrád társadalmának megújításához célcsoport és probléma specifikus módszerek 

kidolgozása és megvalósítása szükséges a meglévő eszközök alkalmazásával és bővítésével. 

A roma lakosság aránya a megyében közelít a 20%-hoz, rájuk fokozottan érvényes az 

aluliskolázottság, szakmanélküliség, munkanélküliség, mostoha lakáskörülmények, tömeges 

nélkülözés, telepszerű elhelyezkedés, szubkultúra lét, gyakran visszahúzó szocio-

kulturálisháttér. Az aluliskolázottság, a munka világától való távolmaradás és a kulturális 

tradíciók miatt különösen nehéz a roma nők munkaerő-piaci helyzete. Továbbnehezíti a 

romák munkaerő-piaci integrálását a többségi társadalomra jellemző előítéletes gondolkodás, 

melynek lebontása nélkül a társadalmi integráció nem lehet eredményes. 

A szegénység és a gyakran vele járó problémák egyik indikátora a cigány, romani és beás 

népcsoporthoz tartozók aránya egy-egy területen. A társadalmi térképek azt jelzik, hogy 

Nógrád megye társadalmi tere két jól elkülönülő részre oszlik. A Rétsági és a Balassagyarmati 

kistérség által alkotott nyugati rész társadalmát a Budapesti agglomerációéhoz és Észak- 

Dunántúléhoz hasonló társadalmi mutatók jellemzik, míg a Szécsényi, Salgótarjáni, 
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Bátonyterenyei, Pásztói kistérség által alkotott keleti felét jellemző társadalmi indikátorok 

Észak-Magyarország hátrányos helyzetű térségeiéhez hasonlóak. 
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A helyzetértékelés kiegészítése 2015-ben 
Terület: 2545 km2 
Lakónépesség: 198392 fő 
A megyéhez tartozó járások (lakónépesség, terület): Balassagyarmati (39352 fő, 533 km2), Bátonyterenyei (21383 fő, 
215 km2), Pásztói (31172 fő, 552 km2), Rétsági (23599 fő, 435 km2), Salgótarjáni (63470 fő, 525 km2), Szécsényi 
(19416 fő, 285 km2) 
A megyéhez tartozó járások száma: 6 
A megyéhez tartozó települések száma: 131 (6 város, 125 község) 
Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma [105/2015. (IV. 23.) 
Korm. rendelet]: 52 
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések száma [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]: 36 

 

Az alábbiakban a humán közszolgáltatások legfontosabb megyei jellemzői kerülnek 

bemutatásra. 

 

Egészségügyi ellátás 

A megye egészségügyi alapellátását összesen 102 háziorvos, és 23 gyermekorvos biztosítja, 

mely közel változatlan érték. Az orvosok száma a megye legtöbb járásában hosszú távon a 

korábbi évekhez képest csupán 1-2 fővel csökkent, mely mellett a Balassagyarmati járásban 

nőtt 1 fővel 12 év távlatában a háziorvosok száma. Legtöbb orvos a Salgótarjáni (33 fő) 

járásban működik, azonban a gyermekorvosok száma – a megyeszékhelyt adó Salgótarjánon 

városán kívül – mindenütt változatlan és nagyon alacsony, járásonként 5 fő alatti.   

 

1. ábra: A házi gyermekorvosok és háziorvosok száma a megye járásaiban (fő) 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A háziorvosok leterheltsége folyamatos, mely egy országos mértékű probléma. A háziorvosok 

betegforgalma a megyében, – azaz a háziorvosi rendelésen való megjelenések száma és a 

háziorvos által hívásra, illetve a folyamatos ellátás végett végzett lakáson történt látogatások 

ezer lakosra vetített száma – átlagosan 6737 fő volt 2013-ban, mely jóval meghaladja az 

országos átlagot, azonban kicsit még így is kedvezőbb a régiós átlagnál. Ez a szám az utóbbi 

években kismértékű növekedést jelez, s e tekintetben legterheltebb a Pásztói járás 7200 fő 

feletti betegforgalommal, míg a Balassagyarmati járásban ez az érték 6200 fő alatti.  

 

 

2. ábra: A háziorvosok betegforgalma, ezer lakosra (fő) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
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3. ábra: A háziorvosok betegforgalma a megye járásaiban, ezer lakosra, 2013 (fő) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

Oktatás-nevelés 

Az óvodába beírt gyermekek száma tendenciózus csökkenést mutat a megyében. 2002 és 

2013 között 12 százalékkal, közel hétezer főtől 6158 főre apadt az óvodai nevelésben részt 

vevő gyermekek száma. A legnagyobb mértékű visszaesés éppen a legutolsó vizsgált évben, 

2012-ről 2013-ra következett be. 

 

4. ábra: Óvodába beírt gyermekek számának idősoros változása a megyében (fő) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
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Az ország más megyéivel összevetve Nógrádban a legkisebb az óvodába beíratott gyermekek 

létszáma. Ez nem csupán a megye kis lélekszámának tudható be, mivel a lakosság 

létszámához viszonyítva is jóval elmarad a megyék átlaga mögött az óvodába járók száma. A 

kedvezőtlen kép oka a megye elöregedett korösszetétele, a kedvezőtlen korstruktúra. Az 

amúgy is alacsony gyermekkorúak arányát csak tetézi a rossz szociális helyzet és a megyét 

hangsúlyozottan sújtó társadalmi sajátosságok, amelyek következtében az óvodáskorú 

gyermekek nem mindegyike jut el ténylegesen az óvodai beiratkozásig. 

 

5. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma Magyarország megyéiben, 2013 (fő) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

A megye járásai közül a Salgótarjániban él az óvodába beíratott gyermekek közel egyharmada 

(1902 fő). A legkevesebb óvodást a Bátonyterenyei járásban regisztrálták 2013-ban (578 fő). 
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6. ábra: Óvodába beírt gyermekek száma a megye járásaiban, 2013 (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
 

Az egy óvodai csoport átlagos létszáma, vagyis az egy csoportra jutó gyermekek száma 

tekintetében nem történtek jelentős változások egyik járásban sem 2001 és 2013 között. Ez 

alól a Bátonyterenyei járás jelent kivétet, ahol a 2001-es 27 közeli létszámról 23 alá esett 

vissza a gyermeklétszám egy átlagos óvodai csoportban. Az 1 óvodapedagógusra jutó 

óvodások száma az országos átlag közelében alakul az egyes járásokban (10 és 11 fő között). 

A Szécsényi járásban a 12-t is meghaladja és a Bátonyterenyei járásban is a 12-t közelíti ez az 

érték. 

 

7. ábra: Az óvodai gyermekek számának alakulása (fő) 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A kapacitások tervezése szempontjából a megyei humánfejlesztési stratégia számára a 

rendelkezésre álló férőhelyek kihasználtsága szolgál információval. Az óvodai férőhelyek 

kihasználtsága a megye valamennyi járásában csökkent, egyedül a Pásztói járásban 

regisztráltak kisebb növekedést. Összességében azonban 2013-ban egyik járásban sem 

jelentkezik átlagértéken számítva 100 százalékot meghaladó kihasználtság, vagyis 

kapacitáshiány. Emellett természetesen egyedi esetekben előfordulhat egy-egy adott 

intézmény túlterheltsége. 

 

8. ábra: Az óvodai férőhelyek kihasználtsága (%) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az általános iskolai oktatást hasonló tendenciák jellemzik. Az országos átlaghoz képest nincs 

különösebb eltérés az 1 pedagógusra jutó diákok számában. És a 10 fő körüli érték 20012012 

között sem változott számottevően. Az átlagos osztálylétszámok terén Nógrád megye minden 

járása az országos átlaghoz képest alacsonyabb értékeket produkál. A Rétsági járásban a 15 

főt kismértékben haladja meg egy átlagos osztály létszáma, a Salgótarjániban pedig 20-hoz 

közelít, de még itt sem éri el az országos átlagot. A megye iskoláskorú népességének relatíve 

alacsonyabb részaránya magyarázza az eltéréseket. 
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9. ábra: Az általános iskolai tanulók számának alakulása (fő) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A nappali tagozatos hallgatók száma a felsőoktatási intézményekben drasztikusan lecsökkent 

10 év alatt a megyében. A kétezres évek elejének közel 800 fős létszámáról 2012-re 127-re 

csökkent a felsőoktatásban a megyében résztvevők száma. 

 

  
10. ábra: Felsőoktatási potenciál (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
 

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók ezer lakosra vetített száma Nógrád megyében 1,07, az 

országban a legalacsonyabb. A megye oktatási területen elszenvedett egyik legnagyobb 
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érvágása volt a megyében működő főiskola megszűnése. Ennek hatása a felsőoktatási 

kapacitások statisztikájában rendkívül szembetűnő, hangsúlyozva Nógrád megye kiemelten 

hátrányos helyzetét ezen a téren. A Humánfejlesztési stratégia javaslatai között a felsőoktatás 

visszaállítása is releváns cél lehet. 

 

11. ábra: Felsőoktatási kapacitások 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

Szociális helyzet 

A megye szociális ellátását tekintve jól vizsgálható mutatók az idősek nappali intézményeivel, 

illetve a bölcsődei szolgáltatásokkal összefüggő értékek. 

Nógrád megyében 34 db, időseket is ellátó nappali intézmény található, összesen 999 

férőhellyel. Az intézmények száma jóval elmarad az országos átlagtól, mely 59 db intézményt 

jelentene megyénként. Az intézmények kapacitás kihasználtsága sokat javult az évek 

folyamán, 2013-ban már csupán 72% volt, a korábbi 80-90%-os telítettséghez képest.  
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12. ábra: Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága (százalék) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A megyében csupán 5 db bölcsőde található. Ez jelentősen elmarad az országos átlagtól (72 

bölcsőde/megye), és a 2001-ben működő 4 db bölcsődéhez képest is a fejlesztések hiánya 

állapítható meg. A Bátonyterenyei járásban 2 db, a Balassagyarmati, Rétsági és Szécsényi 

járásban 1-1 db bölcsőde található, valamint a Pásztói és Salgótarjáni körzetekben egy 

intézmény sem működik.  

Összesen 146 férőhelyre 2013-ban 155 bölcsődést írattak be, mely azt jelenti, hogy a 

férőhelyek kapacitáson felüli, 106%-os kihasználtsággal működnek. A korábban valamennyi 

járás kapacitáson túli kihasználtsága ugyan mérséklődött az új bölcsőde és új férőhelyek 

létesítésével, azonban még jellemzően 98-118% kihasználtsággal működnek az intézmények, 

mely alapján további férőhelyek biztosítására lenne szükség. A bölcsődei férőhelyek hiánya 

országos probléma, az átlagos kapacitás kihasználtság ugyanis szintén 98% (2001-ben 119% 

volt). A megye bölcsődei kisgyermeknevelőinek száma összesen 26 fő. 
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13. ábra: A bölcsődei férőhelyek kihasználtsága (százalék) 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási 

támogatásban részesülők adatai nélkül) 2013-ban 1485 fő volt, mely jelentősen kisebb arány a 

2001-ben számlált 3355 főhöz képest. Legtöbb segélyben részesített a Salgótarjáni (640 fő) 

járásban volt, mely mellett a legkevesebb főt számláló járás a Rétsági (85 fő).  

 

A megye társadalmi szerkezete, a szegénység, a táplálkozási problémák, a 

szenvedélybetegségek magasabb aránya kihat a megye közszolgáltatásaira (a 

közoktatástól a szociális ellátástól a gyógyításig.) A területi- térségi sajátosságok miatt 

Nógrád megye térségeiben más – az országos átlagoktól eltérő – úgy a gyerekkorúak, 

mint az időskorúak összetétele, más a szociális szférában és az egészségügyben 

megjelenő klientúra összetétele, amely az országos átlagtól eltérő kezelési módokat és 

eltérő – a lakosságarányos helyett a térségi sajátosságokat figyelembe vevő ellátottarányos - 

finanszírozást igényelne. A megye kezdeményezi e rendszer kidolgozását és 

működtetését. 
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Nógrád megye hatályos területfejlesztési koncepciójának 
célkitűzései  
Nógrád megye fejlesztésének átfogó céljai 

Nógrád megye fejlesztésének átfogó célja, hogy a gazdaság élénkítése, a meglévő 

természeti potenciálok kihasználása és a helyi társadalom aktivizálása által 2030-ra 

megálljon a leszakadás folyamata Magyarország más térségeihez viszonyítva, és előtérbe 

kerüljenek olyan új fejlődési lehetőségek, amelyek hosszú távon a megyét vonzó térséggé 

teszik mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. 

• A megyék rangsorában szinte minden mutatójában leggyengébb teljesítményt nyújtó 

gazdaság álljon fejlődő pályára. Fokozódjon a vállalkozói aktivitás, a kis- és 

középvállalkozások versenyképessége és foglalkoztatás bővítési potenciálja. A térség 

gazdasági profilját adó, hagyományokkal rendelkező ágazatok fejlesztéseiknek köszönhetően 

legyenek képesek megfelelni a világgazdasági kihívásoknak, emellett jelenjenek meg a 

gazdasági fejlődésnek lendületet adó tudás alapú, kreatív ágazatok. Növekedjen a vidék 

foglalkoztatási képessége, használjuk ki hatékony és fenntartható módon természeti és épített 

erőforrásainkat, egyedi, palóc hagyományainkat, történeti, kulturális értékeinket, 

örökségünket.FEJLŐDŐ GAZDASÁG 

• Fokozódjon a társadalom aktivitása, amely elengedhetetlen a foglalkoztatottság növeléséhez.  

Enyhüljön a fejlődést akadályozó társadalmi depresszió, a mélyszegénységben élők 

kilátástalansága, javuljon a lakosság egészségi állapota. A periférián élők is növekvő eséllyel 

férjenek hozzá a tudáshoz. A megújulási, innovációs képesség növelése érdekében 

fokozódjon a társadalom kreativitása, együttműködési készsége. Javuljanak az emberek 

munkához jutási esélyei azáltal, hogy a munkaerőpiacon eladható tudáshoz és 

kompetenciákhoz jutnak. Nógrád megye semmi esetre sem lehet fehér folt Magyarország 

felsőoktatási térképén AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM 

• Nógrád megye legyen olyan élettér, amelyet az itt élőknek nem érdemes elhagyni. Szolgálja 

a családok, vállalkozások, szervezetek kényelmét kiegyenlített, korszerű intézményrendszer, 

javuló közlekedési hálózat, biztonságos, egészséges környezet. Nógrád legyen vonzó azok 

számára is, akik zsúfolt nagyváros és agglomeráció helyett varázslatos tájra, természet közeli, 

emberléptékű lakótérre vágynak. Legyen Nógrád mindemellett a Budapest közelében élők 

számára egy kiváló rekreációs övezet. MARASZTALÓ ÉLETTÉR 
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Nógrád megye területfejlesztési koncepciójának humánstratégiát 
is érintő stratégiai céljai 
 

AZ „AKTÍV, KREATÍV, EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM MEGTEREMTÉSE” 

STRATÉGIAI CÉL SZOLGÁLATÁBAN  

Társadalmi depresszió kezelése, felkészülés a munkára  

A kilátástalan helyzetben, mélyszegénységben élő emberek megfelelő felkészítés nélkül nem 

képesek sikeresen megjelenni a munkaerőpiacon, még közmunkásként sem. Nógrád 

megyében léteznek kis méretekben jó modellek arra, hogyan kell személyre szabott és 

csoportos segítségnyújtással ezeknek az embereknek önbizalmat, reményt, kompetenciát adni 

az életük megváltoztatásához. A felkészítő fázist követheti további képzés vagy 

munkakeresés. Ezeknek a jó gyakorlatoknak az elterjesztése, kiszélesítése jelenik meg a 

célkitűzés mögött. 

Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása 

Egy ember számára már a korai nevelés szakaszától meghatározóvá válik, hogy a tanulás 

kérdéséhez hogyan viszonyul. Az iskolai lemorzsolódás csökkentése biztosítja a periférián élő 

embereknek a szegénység és a társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetükből való 

kiemelkedést. Meg kell találni az eszközöket és módszereket arra, hogy a tudásszint 

növelésén, az egész életen át tartó tanulás és a nem formális oktatás nyújtotta lehetőségeken 

keresztül Nógrád megyében képesek legyünk sok embert a szegénységi örvényből kihúzni. 

A jövő iparágait és a hagyományos ágazatainkat támogató képzési rendszer 

Nem csak megye specifikus, hanem országos problémára kell választ adni a szakképzési 

rendszernek a megújításával, rugalmasabbá tételével, piaci viszonyoknak való 

megfeleltetésével. El kell érni, hogy a lehető legtöbb ember el tudjon helyezkedni a 

megszerzett tudásával, szakmájával, és a képzésére szánt befektetést ne vigye más térségbe 

vagy külföldre. A képzési, szakképzési rendszer megújításában előnyt kell élvezniük a 

kiemelt megyei iparágaknak, a helyi gazdaságfejlesztés irányainak és a kreativitás 

fokozásának. 
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Fiatalok elvándorlásának mérséklése 

A gazdaság, a társadalom megújulása esélytelen akkor, ha egy térség nem tudja megtartani a 

jól kvalifikált, nyelveket beszélő aktív fiatalokat. Az erre a célra alkalmazható módszer 

térségenként eltérő lehet, viszont már sürgető, hogy legalább településeken vagy 

mikrotérségekben szervezetten meginduljanak ilyen programok. Szükségünk van jó 

gyakorlatok, modellek átvételére, kidolgozására, amelyek a megye minél nagyobb részére 

kiterjeszthetők. 

Integrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére 

Nógrád megye társadalmi térképe a lakossági jövedelmek tekintetében mozaikos jelleget 

rajzol ki. Léteznek jobb helyzetben lévő kisvárosok és várostérségek, de rendkívül alacsony 

életszínvonalat képviselő aprófalvas településcsoportok is. A szegénység és kirekesztettség 

kezelése térségenként eltérő kezelést kívánhat meg, ugyanakkor létezik már rá jó példa a 

megyében. Cél ezeknek a kidolgozása vagy átvétele, elterjesztése a leghátrányosabb helyzetű 

társadalmi csoportok felemelése, integrációja érdekében. 

A megyei területfejlesztési koncepcióban átfogó fejlesztési célként megfogalmazott 

FEJLŐDŐ GAZDASÁG megteremtése érdekében a stratégiai programban megfogalmazott 

célok és beavatkozások között is kiemelkedő jelentőségűek a humánstratégiát is érintő 

speciális célok: 

Speciális megyei fejlesztéspolitikai cél: Jövő centrikus, kreatív és tudásalapú gazdasági 

tevékenységek meghonosítása, megerősítése, innovációs centrumok létrehozása 

A megyei területfejlesztési koncepcióban ehhez kapcsolódóan tervezett beavatkozások: 

• egészségipar fejlesztése 

• szolgáltató szektor fejlesztése, szolgáltatási központok kialakítása 

• energetika és környezetipar fejlesztése 

• beszállító ipar kapacitásbővítése 

• IKT termék- és szolgáltatásfejlesztés 

• hulladék-hasznosítás 

• Inter-indusztriális Tudás Központ 

• energetikai innovációs központ 

• járműipari innovációs központ 
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• agrárinnovációs központ 

• innovatív technológián, termék- és szolgáltatásfejlesztésen alapuló egyedi 

kezdeményezések megvalósítása 

Fentiek megvalósításához az alábbi humánfejlesztések szükségesek:  

• a tudásközpontok és innovációs központok tudásbázisának megteremtése 

• meglévő szakemberek koordinációja új szakemberek bevonása. 

 

 

Nógrád megye hatályos területfejlesztési stratégiai programjának 
humánstartégiával összefüggő célkitűzései és elfogadott 
beavatkozásai 
A célkitűzések a területfejlesztési koncepciónak elsődlegesen az AKTÍV, KREATÍV, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM-ra vonatkozó stratégiai célkitűzése szolgálatába 

kerültek megfogalmazásra 

Cél a fiatalok elvándorlásának mérséklése 

A fiatalok elvándorlásának mérséklésében szinte legfontosabb szerepe a versenyképes 

munkahelyek meglétének van.  

1. Támogatott, képzésbe integrált start-up fiatal vállalkozásoknak 

A fiatal, képzett, tehetséges fiatalok számára megfelelő jövőképet kell tudni kínálni. Ehhez 

szükség van új típusú, gyakorlat orientált vállalkozó képzésben való részvételre, melynek 

végére vállalkozásukat is létrehozzák.  

2. Megyei KKV tanácsadó és mentor hálózat felépítése és működtetése 

Mind a „kinevelendő”, mind a megyében működő, elsősorban mikro- és kisvállalkozások 

számára létre kell hozni azt a tanácsadó és mentor hálózatot, amely térítésmentesen, vagy 

méltányos térítés mellett képes a vállalkozások működéséhez, fejlődéséhez tanácsadást 

biztosítani.  

3. Új inkubációs kapacitások létrehozása a gyártásban és szolgáltató iparban 
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Az új és fiatal vállalkozások támogatásához a megyében ki kell bővíteni az inkubációs 

kapacitásokat. Meg kell teremteni a gyártási és szolgáltatási inkubáció új formáit fenntartható 

módon.  

5. Megyei innovációt ösztönző és közvetítő szervezet létrehozása és működtetése 

A megyében működő KKV-k innovativitásának fokozásához létre kell hozni és működtetni 

egy olyan szervezetet, amely képes ösztönözni az innovációt, erősíteni a kapcsolati hálót a 

fejlesztési igények és kapacitások, illetve az innovatív vállalkozások között, támogatva 

egyben az eddig élénknek nem nevezhető klaszteresedést.  

6. Megyei befektetés-ösztönzési intézmény és kapacitások létrehozása, működtetése 

Létre kell hozni a megyében azt a szervezetet, amely professzionális kapacitásokkal, 

marketing eszközökkel és akciókkal, proaktív fellépéssel képes a megyei kapacitások 

hatékony kiajánlására a tőkebeáramlás és munkahelyek bővítése érdekében.  

7. Nagyvállalatok munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 

8. Megyei mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének és innovativitásának 

növelése 

A megye egyetlen felsőoktatási intézményét 2013-ban bezárták. Meg kell találni annak 

módját, hogy a hiányzó szellemi és innovációs bázis hogyan pótolható a helyi gazdasági 

szereplők igényei szerint. A tudás- és/vagy kompetencia-centrumoknak megoldást kell kínálni 

az olyan helyzetekre, amikor munkaerőhiány okozza a kapacitások kihasználatlanságát, vagy 

akadályozza kapacitásbővítő beruházások megvalósítását. 

9. A kkv-k, a mezőgazdasági, illetve a halászati és akvakultúra-ágazat 

versenyképességének a növelése 

10. Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 

Befogadó társadalmi és közösségi megújulás a foglalkoztatottság bővítése érdekében 

Ezen prioritás a helyzetelemzésben feltárt társadalmi folyamatokat érintő hiányosságokra, 

nehézségekre kíván reagálni. A megye népessége az országos ütemet lényegesen meghaladó 

mértékben fogy, nagyfokú elöregedés jellemző. A helyi társadalom tagjai közötti kirekesztés 
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fokozódik, az integráció egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, ezért javulás csak hosszú 

távon, a tudás és foglalkoztatás biztosításától, elérhetővé tételétől remélhető. 

Megye gazdaságának, iparának hanyatlása magával hozta a helyi társadalom nagyfokú 

korrodálását. Az elmúlt két évtizedben a fejlődőképes, alkalmazkodni tudó munkaerő nagy 

számban hagyta el a megyét, illetve annak munkaerőpiacát. Ezt a folyamatot szükséges 

mielőbb megállítani, mert az aktív korú népesség nagyfokú elvándorlása tovább súlyosbodó 

demográfiai, gazdasági és társadalmi problémákat okoz Nógrád megyében. 

8. A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás 

támogatása 

o Az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a 

munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a 

helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése, 

illetve a közösségi közlekedés fejlesztése révén  

o a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem 

részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a 

marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok fenntartható munkaerő-piaci 

integrációja, többek között az ifjúsági garancia végrehajtása révén 

o önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, kis- 

és középvállalkozások létrehozása 

o a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet 

összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos bér” elvének előmozdítása 

o a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott 

körülményekhez 

o aktív és egészséges idősödés 

9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem 

o a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 
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o a szociális vállalkozások támogatása 

o az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

o a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

o a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az 

esélyegyenlőség előmozdítása 

o a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat 

o a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása 

o közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

10. Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 

o a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, 

valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatéréstösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is 

o a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára 

o az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 

korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele,  

valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és 

a megszerzett kompetenciák elismerése révén 
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o az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának 

javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és 

a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek 

iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a 

munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése 

A megyei stratégiai program részeként megfogalmazott cél – az AKTÍV, KREATÍV, 

EGYÜTTMŰKÖDŐ TÁRSADALOM megvalósítását szolgáló beavatkozások 

Társadalmi depresszió kezelése, felkészítés a munkára 

A testileg és mentálisan egészséges társadalom egy térség fejlesztésének előfeltétele. Ennek 

érdekében meg kell teremteni az egészséges élet alappilléreinek – a fizikai, és mentális 

egészség, a családi kötelékek, és a közösséghez tartozás – biztonságát. Térség- és célcsoport 

specifikus felkészítő programok megvalósításával a munkára kész állapot elérését kell 

elősegíteni. A versenyképes tudás biztosításához elengedhetetlen a felsőfokú oktatás megyei 

jelenléte önálló intézmények vagy kihelyezett karok által.  

Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz valóhozzáférésének javítása 

A tudáshoz való hozzáférés biztosítja a hátrányos helyzetű rétegek számára az integrált 

társadalom irányába történő elmozdulást, melynek elengedhetetlen feltétele a felnőttképzés 

fejlesztése, a versenyképes IKT használati tudás széleskörű elterjesztése a megye lakossága 

részére. A hátrányoshelyzet átörökítésének, újratermelődésének megállítása a gyerekek és 

fiatalok esélyeinek növelésével történik. A roma népesség, a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózásánál kiemelten kell figyelni a csoportok szocializációs és szociokulturális 

hátrányainak leküzdésére.  

Fiatalok elvándorlásának mérséklése 

A fiatalok elvándorlásának csökkentésére a fiatal, (szak) képzett munkaerő megyében tartása, 

letelepedése céljából ösztöndíj-, tehetség- és letelepedési alapok létrehozása, valamint a 

tehetséges fiatalok mentorálása hatékony eszköz e célkitűzések keretében. 
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Integrált térségi programok a szegénység és kirekesztettség kezelésére 

Alapvető feladat a sérülékeny csoportok társadalmi és munkaerő-piaci aktív befogadásának 

elősegítése. A gyermekszegénység felszámolása a generációkon keresztül öröklődő 

szegénység megtörésével érhető el, kizárólag a szülők munkaerő-piacra juttatása járhat ennek 

hosszú távú megszüntetésével. A gazdasági fejlődést jelentősen gátló társadalmi hátrányok 

felszámolásához a Kormány 1058/2014.(II.11) Korm. határozata szerinti „Társadalmi és 

gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megvalósítása szükséges. 

Szegénység elleni küzdelem térségi modell programok megvalósításával 

Társadalmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges egyfelől a szegénység okainak 

megszüntetésére való törekvés, a szegénység kialakulásának megelőzése, másfelől a 

szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése. A megye deprivált helyzete indokolttá 

teszi kiemelt társadalomfejlesztési program megvalósítását. 

Közfoglalkoztatás programok hatékony megvalósítását segítő fejlesztések, képzések 

támogatása 

A hátrányos társadalmi csoportok generációinak egyes csoportjai számára kizárólagosan a 

közfoglalkoztatás ad lehetőséget a foglalkoztatáshoz szükséges munkakultúra elsajátítására. A 

közfoglalkoztatás akkor töltheti be ezt a funkciót eredményesen, ha új alapokra helyezett, 

térségeket célzó, értékteremtő, közösségépítő – optimális esetben a térség területi hátrányait is 

felszámoló – munkák valósíthatók meg.  

Munkahelyi integrálásra orientált képzési programok 

A gazdasági fejlődés alapja a képzett, a változásokhoz gyorsan alkalmazkodni képes 

munkaerő. Ezen intézkedés keretében olyan beavatkozásokat támogatunk, amelyek képesek a 

munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a munkaerő versenyképességét, a szakképzettséggel 

rendelkezők foglalkoztathatóságát, illetve munkahelyi kompetenciáit javítani, növelni a 

vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodást és 

ösztönözni a foglalkoztatókat a munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.  
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A fiatal értelmiség helyben tartására irányuló megyei programok támogatása 

Egy megye legmobilabb rétegei (a diákok, a pályakezdő fiatalok) általában a jövő 

szempontjából kiemelt társadalmi csoportot képeznek. Sem a fiatalok, sem a kiemelkedő 

tehetségek megtartásához nem elegendő pusztán a munkahely és a lakóhely megléte. 

Egyre fontosabb szerepe van a helyi kulturális gazdagságnak, aktív helyi közösségeknek, a 

helyi miliőnek. Azok a térségek képesek megtartani a fiatal értelmiségi rétegét, melyek – 

egyedi atmoszférájából fakadó lehetőségek révén – a világ számos pontján megfordult 

személyiségeknek is vonzó életlehetőségeket tudnak kínálni. Lehetőség nyílik ösztöndíjak, 

önálló életkezdési támogatások, egyedi térségi programok létrehozására, amelyek a helyi 

értelmiségi humánerő helyben tartását célozzák meg.  

Alternatív foglalkoztatást bővítő programok támogatása 

Ezen intézkedés keretében nyílik lehetőség az alternatív foglalkoztatási lehetőségeket 

biztosító szociális vállalkozások, szövetkezetek, helyi civil együttműködés alapján létrejövő 

kezdeményezések támogatására.  

Megyei munkahelyteremtést segítő paktumok létrehozása, működtetése 

A megyei foglalkoztatási partnerség közös felelősségvállalása érdekében interaktív 

információcserét kell kialakítani a partnerek közt a munkaerő-piaci információk gyors és 

torzításmentes áramlásának érdekében, elősegítve ezzel a hatékony döntéseket. A paktumnak 

elő kell segítenie a területi foglalkoztatási problémák kezelését, közvetetten a munkahelyek 

megtartását, újak létrehozását, a helyi foglalkoztatási viszonyok javítását. 

A megye keleti és nyugati területein eltérő foglalkoztatási problémák vannak, ezek kezelésére 

eltérő megoldásokat kell keresni, ezért indokolt a két terület külön választása a foglalkoztatási 

paktumok létrehozásakor is.  

Időskorúak gondozását segítő civil kezdeményezések támogatása 

Olyan otthontörténő gondozást, újszerű segítséget biztosító egyedi programok, hálózatok 

elindítására van szükség, amelyek szolgáltatásai eltérnek és/vagy kiegészítik az állam által 

biztosított szolgáltatásokat, és hozzájárulnak az idős emberek életminőségének javításához.  
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Elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való hozzáférésének javítása 

A fiatalok munkaerő-piaci integrálódása egyre fontosabb gazdasági és szociális kérdés. A 

foglalkoztathatóság alsó képzettségi küszöbe megnőtt. Ma már megfelelő szakképzettség 

vagy szakképzettségek nélkül nem vagy ritkán alkalmaznak munkavállalót. Az, aki nem 

kapcsolódik be a tanulásba hátrányos helyzetbe kerül, és leszakad a társadalom tanuló 

tagjaitól. A fiatalok munkanélkülivé válásának legfőbb oka az oktatásból képzettség nélkül 

kikerülés.  

Az iskolai lemorzsolódás hosszú távú gazdasági és társadalmi következményei jelentős 

szegénységi kockázathoz vezetnek, ezért az ez elleni küzdelem a fiatalok társadalmi 

kirekesztődéssel szembeni védelmének egyik módja. A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése kulcsfontosságú intézkedés, a helyi stratégiában kitűzött cél. 

A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem 

o a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás 

o a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 

o az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében 

o a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, 

valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is 
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o a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára 

o az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 

korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé 

tétele,valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a 

pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén 

o az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának 

javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és 

a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek 

iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a 

munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése 

A megyei területfejlesztési koncepció és a stratégiai program célkitűzései között a 

MARASZTALÓ ÉLETTÉR – célkitűzéshez kapcsolódóan is kerültek megfogalmazásra 

humánstratégia részét képező célkitűzések és beavatkozások. 

Egészséges, vonzó, emberközpontú lakó- és pihenő környezet  

Fontos feltétele ez a nyugodt családi létnek, az egészséges életnek, a kellemes pihenésnek, 

illetve közvetetten a gazdasági aktivitásnak is. A prioritás az egészséges és élhető családbarát 

környezet kialakítását támogatja, a lakosság életminőségének emelkedéséhez, illetve helyben 

tartásához járul hozzá a települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése révén. 

Korszerű, elérhető intézményi struktúra és szolgáltatás-rendszer, egyenlőtlenségek 

csökkentése 

A lakosság fogyásának megállításában kétségtelen szerepe van a fejlett intézményi 

struktúrának, a szolgáltatások gyors elérésének. A 2007-2013 időszakban számos olyan 

közintézménynek nem jutott fejlesztési forrás, ahol kapacitáshiány mutatkozik, vagy új 

módszert, technológiát kívántak bevezetni. 

2014-2020 között nem maradhat el a kapacitáshiányos, korszerűtlen intézmények fejlesztése, 

a jelentős vonzerővel bíró településeken új férőhelyek létrehozása. Szükséges a bölcsődei 
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kapacitásbővítés támogatása, az óvoda épületek korszerűsítése és kapacitás bővítése, a családi 

napközik kialakításának és működtetésének támogatása, az iskolák, az orvosi rendelők, a 

kulturális szolgáltatások színtereinek, illetve az egyéb közszolgáltatások fejlesztése. 

Modern, szolgáltatásokban bővelkedő városi élettér 

A lakosság elvándorlása nem csak a vidéki térségre, hanem városainkra is jellemző. Az ott 

lakó középréteg is számos szolgáltatásért gyakran utazik a fővárosba. Folytatódnia kell a 

városok és várostérségek, a településközpontok, funkcióhiányos településrészek 

megújításának, a családok számára vonzó és biztonságos feltételek megteremtésének, a 

közösség- és munkahelyteremtő funkciók, valamint az ökológiai szolgáltatások erősítésének.  

A helyi társadalom aktivizálása, a helyi identitás növelése 

A helyi identitás egy térség versenyképességének fontos eleme. Aktív, kreatív együttműködő 

társadalom nélkül nem lehet a helyi identitást megtartani, növelni. 

A megye társadalmára jellemző a depresszió, a negatív gondolkodás. A kilátástalan 

helyzetben, mélyszegénységben élő emberek megfelelő felkészítés nélkül nem képesek 

sikeresen megjelenni a munkaerőpiacon, még közfoglalkoztatottként sem. Az embereknek 

önbizalmat, reményt, kompetenciát kell adni az életük megváltoztatásához. 

Helyi kezdeményezések a rászorulók fizikai és életviteli rehabilitációjára a 

közösségfejlesztés eszközrendszerével 

A társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 

a helyi szinten elérhető szolgáltatások e célból történő fejlesztése és bővítése Nógrád 

megyében kiemelten támogatandó. 

A területi különbségek felszámolása, a leromlott településrészek rehabilitációja hozzájárul a 

lakosság életvitelének javításához. 

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a veszélyeztetett csoportok 

helyzetének javítása, a foglalkoztatási szint növelése, illetve az elszegényedő társadalmi 

rétegek tudáshoz való hozzáférésének biztosítása elengedhetetlen. A megye súlyos 

rászorultsága okán lehetőséget kell keresni kiemelt projekt megvalósítására. 

A közösségépítés helyszínei a települések közösségközponti részét képező közterületek, 

melyek kialakítása a lakóközösségek számára a találkozás lehetőségét biztosítja. 
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A lakókörnyezet rehabilitációjával párhuzamosan a bűnmegelőzés előtérbe helyezése, a 

települések kiegyensúlyozott közbiztonságának megteremtése szükségszerű. A lakosság 

biztonságérzetének minőségi javítása, illetve a bűnelkövetés csökkentése a cél. 

Fenti célkitűzések szerves részei az Európai Unió Bizottsága által is elfogadott Emberi 

Erőforrás Fejlesztés Operatív Programjának is. Az EFOP prioritásai és fejlesztési 

javaslatai lefedik a megyei program tartalmát, összhangban vannak azzal, de más 

struktúrában tartalmazzák a program által támogatott beavatkozásokat. 

 

 

A megyei területfejlesztési dokumentumok EFOP-hoz való teljes 
körű illeszkedésének hiányai, kiegészítésre szoruló tématerületek 
A Nógrád megyei területfejlesztési program és az EFOP tartalmi összevetése során 

megállapítható, hogy a megyei program nem tér ki néhány olyan részletkérdésre, amelyet két 

dokumentum közötti teljes összhang biztosítása érdekében pótolni kell. 

Kiegészítésre szoruló tématerületek: 

o A megyei stratégiai program a közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris 

társadalom kialakítását tűzi ki célul, ezen belül jelenik meg a helyi lakosság 

igényeinek figyelembe vételével kialakítandó szociálpolitikai szolgáltatások 

indokoltsága, e szolgáltatások elérhetővé tétele, illetve a kultúra fejlesztése a helyi-, 

térségi- és nemzeti tudat, az önbecsülés és összetartozás érdekében. Az EFOP kiemeli 

a fiatalok sikeres társadalmi integrációját, képességeik kibontakoztatásával, 

együttműködő társadalmi, családi környezet biztosításával, közösségi aktivitásuk 

erősítésével. E gondolatkörrel a program kiegészül. 

o A civil szervetek számának és aktivitásának növelésére irányuló célkitűzése nem 

jelenik meg önállóan a megyei dokumentumokban, de közvetetten több stratégiai cél 

is támogatja az EFOP e célkitűzés során elvárt eredményeit. Az EFOP célkitűzésének 

elvárt eredménye, hogy nő a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi 

szerepvállalása, továbbá fejlődnek a helyi közösségek (jogi személyiséggel nem 

rendelkező, a résztvevők együttműködésén alapuló, rendszeres közös tevékenységet 

megvalósító, mentorált csoportok), a hátrányos helyzetűek, romák civil szerveződései 
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és a karitatív szervezetek, több közösségfejlesztési módszertan kerül bevezetésre, 

valamint nő a bevont mentorok, közösségfejlesztők száma is. 

o A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítására vonatkozó - elsődlegesen a 

marginalizált közösségekben történő EFOP célkitűzés a tartós szegénységben élő 

gyermekes családok felzárkózását segítő, a hátrányos helyzetű járásokban, valamint 

magas gyerekszámú, szolgáltatáshiányos településeken megvalósuló, a helyi 

igényeket, sajátosságokat figyelembe vevő komplex programok megvalósulására 

irányul. A megyei koncepcióban a szociálpolitikai célkitűzéseknél jelennek meg 

hasonló irányok, de ilyen integrált térségi gyermekprogramok, kistérségi 

gyermekprogramok, vagy a Biztos Kezdet Program nem jelenik meg a megyei 

dokumentumokban. 

o A megyei stratégiai program célkitűzései és beavatkozási területei a pályakezdőket, a 

fogyatékkal élőket, és a megváltozott munkaképességűeket tekinti célcsoportnak, 

munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű egyéb célcsoportot nem emel ki, és a 

szociális gazdaság támogatása sem célterülete.  

 

o A gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés növelése érdekében a megyei dokumentumok tartalmazzák a szociális 

intézmények és szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését, de a gyermek itt sem 

jelennek meg külön célcsoportként. 

 

o A megyei dokumentumok a megye versenyképességének javítását, a gyakorlati tudást 

biztosító képzés és szakképzés fejlesztését, az élethosszig tartó tanulást, a helyi 

gazdasághoz illeszkedő képzések fejlesztését célozza, addig az EFOP ezen 

prioritásának célja az oktatási esélyteremtés biztosítása (pl. a méltányos oktatás 

megteremtése, oktatási esélyegyenlőséget javító intézkedések megvalósítása, oktatás-

szervezési gyakorlatok támogatása, stb.) a hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak 

kompenzálása és az iskolaelhagyás megelőzése érdekében. 
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Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Nógrád 
megyében is érvényesítendő prioritásai 
A prioritási tengelyek 

 

1. Együttműködő társadalom (9. cél) 

 

• Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, 

valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében − 9. (i), 

 

1. A Egyedi célkitűzés A munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek 

munkaerő-piaci programba való belépésének növelése 

 

• A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági 

integrációja− 9. (ii), 

 

1. B Egyedi célkitűzés: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése 

 

1. C Egyedi célkitűzés Több helyi civil közösség jön létre 

 

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) Az aktív befogadás, többek között 

az esélyegyenlőség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság 

javítása érdekében (9.i) 

 

1.1 A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való 

részvételének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése  

• A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációja,  

• a szabadságvesztés alatti reintegráció 

• és a romák (kiemelten roma nők) foglalkoztatásba ágyazott képzése  

 

1.2 A család társadalmi szerepének megerősítése, továbbá a gyermekek és fiatalok 

képességeinek kibontakoztatása  

• A családi krízishelyzetek kialakulásának megelőzését szolgáló, illetve a létrejött 

krízishelyzetek megoldását támogató szolgáltatások, valamint a családdal, 
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gyermekekkel, gyermekvállalással és családi krízishelyzetekkel kapcsolatos 

szemléletformálás. 

• A fiatalok vidéken, helyben maradásának, aktivitásának, valamint az ezzel kapcsolatos 

disszemináció támogatása. 

• A befogadó szülői, gyermekotthoni ellátásban részesülők és a javítóintézeti neveltek 

társadalmi integrációjának elősegítése. 

 

1.3 Társadalmi együttélés erősítése  

• Hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalása. Roma nők civil 

szerveződéseinek támogatása. Társadalmi szemléletformálás anti-diszkriminációs 

programokkal 

• A nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és 

az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportokegyüttműködése érdekében 

interaktív programok kialakítása 

• A közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdítása 

és a civil társadalom megerősítése által 

• Az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése  

 

1.D Egyedi célkitűzés:A gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása 

elsődlegesen a marginalizált közösségekben 

 

1.E Egyedi célkitűzés Periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző 

humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása 

 

1.4 Gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolását célzó programok és szolgáltatások 

fejlesztése 

• integrált térségi gyermekprogramok célzott kiterjesztése 

• kistelepülési gyermekprogramok indítása szolgáltatáshiányos 1.000 fő alatti 

kistelepüléseken 

• „Biztos Kezdet” szolgáltatások fejlesztésének az 1.000 fő feletti hátrányos vagy 

leghátrányosabb helyzetű, nem csökkenő gyerekszámú településeken 

 



35 
 

1.5 Területi hátrányok felszámolását szolgáló komplex programok emberi erőforrást 

célzó beavatkozásai 

• Az integrált program megvalósításának támogatása keretében a leghátrányosabb 

helyzetű járásokban a komplex beavatkozások kereteinek és a helyi folyamatokba való 

beépülési feltételeinek kialakítására 

• A települési leszakadási folyamatok megfordítása 

• A leghátrányosabb helyzetű települések felzárkózásának folytatása 

 

1.6 Tartós szegénységben élők, romák felzárkózásának, periférikus élethelyzetek 

felszámolásának segítése 

• A tartós szegénységben élők, romák felzárkózása 

• periférikus élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

 

1.7 Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése 

• Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése 

• Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése 

• Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok 

helybentartása, helyi tudástőke növelése) 

• Közösségépítés és -megtartás, építve az 1.3 intézkedésben kialakított módszertanra és 

mentorhálózatra 

• A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés 

 

BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat (9.iv) 

 

1.F Egyedi célkitűzés: Az egészségtudatosság növelése elsősorban a hátrányos 

helyzetű emberek és térségek tekintetében 

 

1.G Egyedi célkitűzés: Az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási 

közszolgáltatásokban a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a 

területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása 
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3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely)A megfizethető, fenntartható és 

minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi 

szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat(9.iv) 

 

1.8 Népegészségügyi program, az egészségtudatosságot erősítő programok és 

szolgáltatások fejlesztése 

• Keringési betegségek, elhízás, cukorbetegség megelőzése és gondozása 

• A daganatos betegségek kockázatának csökkentése 

• Egységes kliensút kiépítése 

• Az emberi egészségre ható környezeti ártalmak, így a biológiai allergének 

monitorozása és előrejelzésének fejlesztése 

• A lelki egészség fenntartása, helyreállítása, a mentális zavarok megelőzése 

• A szerhasználat megelőzése és visszaszorítása 

 

Fenti célok eléréséhez, illetve az egészséges életmód elterjesztéséhez nélkülözhetetlen az 

egészségkultúra fejlesztése: 

• hatékony egészségkommunikáció kialakítása; 

• az állami, helyi egészségkommunikációban résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztése; 

• egészségfejlesztési, betegség- és sérülésmegelőzési programok elterjesztése; 

• az „egészséges választását” előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak és 

kapcsolódó központi, helyi események támogatása. 

• a célzott lakossági szűrések korszerűsítése 

 

1.9 A minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a 

korai intervenció megerősítése 

 

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a rehabilitációs intézmények terén két fő cél 

jelölhető ki:  

• az intézményi férőhelyek kiváltásának folytatása a 2020-ig ütemezett teendők 

végrehajtásával, továbbá az ellátórendszer más területein a hatékonyság és a nyújtott 

szolgáltatások minőségének javítása 

• a koragyermekkori intervenció rendszerszintű fejlesztése 
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1.10 Az intézményekben, szolgáltatások területén dolgozó humán erőforrás 

életpályájának javítása, dolgozói mobilitás 

• cél az életpályák átalakítása és hiányzó modellek kidolgozása 

• az ellátások humán kapacitásának mennyiségi fejlesztése a hiányszakmákban és a 

hozzáférhetőség javítása érdekében 

Ennek eszközei: 

• a szolgáltatáshiányos vidéki járásokban betöltetlen álláshelyeken való 

munkavállalást ösztönző programok kidolgozása (ami nem vált ki hosszabb 

távú működési kiadásokat) a pálya-, szakválasztás vagy átképzés előtt állók 

számára; 

• belföldi mobilitást elősegítő komplex támogatási rendszer kialakítása, beleértve 

a földrajzi mobilitás támogatását, lakhatási és közlekedési támogatási 

lehetőségek bővítését, a hiányterületekre irányítható ellátó teamek kialakítását; 

• az elmaradott járásokban élő személyek hiányszakmákba történő át-, illetve 

továbbképzésével az érintett helyben tartása és bevonása a közszolgáltatások 

ellátásába; 

• programok indítása az alacsony végzettséggel rendelkező személyek 

közszolgálatban mutatkozó hiányszakmákban történő foglalkoztatása 

érdekében; 

• a közszolgáltatásokhoz kapcsolódó felnőttoktatás javítása. 

 

4. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (1. prioritási tengely) A foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi 

vállalkozásokba történőszakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság 

előmozdítása (9.v) 

 

1.H Egyedi célkitűzés: Hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális 

gazdaságban való részvételének növelése 

 

A szociális gazdaság és vállalkozások ösztönzése (9.h) 

 

1.11 Hátrányenyhítés a társadalmi integrációt szolgáló társadalmi gazdaság eszközeivel 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 

szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 

szolidáris gazdaság előmozdítása (9.v) 

 

2.A.1PRIORITÁSI TENGELY: Infrastrukturális beruházások a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében 

 

A tematikus célon belül az alábbi két beruházási prioritás terén fog beavatkozni: 

o beruházás a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentésébe; és 

o a rászoruló városi és falusi közösségek és közösségi szolgáltató helyek fizikai 

rehabilitációjának és gazdasági fellendülésének támogatása.  

 

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A nemzeti, regionális és helyi 

fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, az 

egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése, a társadalmi, kulturális és 

rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi 

együttműködés előmozdítása, valamint az intézményi szolgáltatásokról a közösségi 

alapú szolgáltatásokra való átállás (9.a) 

 

2.A Egyedi célkitűzés: A gyermekeket sújtó nélkülözéselleni programok által nyújtott 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése 

 

2.B Egyedi célkitűzés: Minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 

egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen 

 

A nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a társadalmi együttműködés előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás (9.a) 
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2.1 A rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése 

 

2.2 A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, 

bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése 

 

Az egészségügyi rendszer infrastrukturális fejlesztése az EFOP keretei között – illeszkedve az 

Egészséges Magyarország stratégiában meghatározott prioritásokhoz 

 

Az Egészséges Magyarország célkitűzéseivel összhangban megfogalmazott főbb fejlesztési 

irányokhoz kapcsolódó alábbi infrastruktúra fejlesztés valósul meg: 

• az 1.8 intézkedésben felsorolt betegségcsoportok szűrését és kezelését szolgáló 

beruházások, 

• krónikus betegségmenedzsment programok megvalósítása, 

• azalapellátásban és a megelőzést célzó szolgáltatásokban kimutatható hozzáférésbeli 

különbségek mérséklése, 

• a fekvőbeteg ellátást kiváltó szolgáltatások (pl. járóbeteg szakellátás, egynapos 

sebészet) fejlesztése, 

• a gyermekegészségügyi ellátó intézmények korszerűsítése, a hiányzó gyermek és 

ifjúsági egészségügyi szakellátó központok kialakítása, 

• a fekvőbeteg ellátásban az elmúlt években beruházásokkal nem érintett 

földrajzitérségekben a nagy ellátotti körrel bíró intézmények korszerűsítése,  

• az interszektorális együttműködés infrastrukturális hátterének fejlesztése, és 

• a korai fejlesztést elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeit fejlesztő 

beruházások. 

 

Mindezt kiegészíti a diagnosztikai és laboratóriumi kapacitások bővítése, létrehozása, 

rendszerbe csatlakoztatása és a mentőszolgálati fejlesztésekkel való integrálása. 

 

Egyes speciális célcsoportok egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében az intézkedés 

egészségrégiónként tartalmazza az autista és fogyatékos személyek számára az egészségügyi 

ellátások akadálymentes hozzáférhetőségét, beleértve a szűrővizsgálatokon történő 

akadálymentes részvételt, az altatásban végzett fogászati beavatkozások és vastagbél tükrözés 

biztosítását, illetve a speciális igényekhez igazodó betegtájékoztatási rendszerek kialakítását 



40 
 

 

2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (2. prioritási tengely) A városi és vidéki területeken élő, 

rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, valamint gazdasági és társadalmi 

fellendülésének támogatása (9.b) 

 

2.C Egyedi célkitűzés: A marginalizált feltételek között élők életkörülményei 

infrastrukturális feltételeinek javítása 

 

2.3 Területi hátrányok felszámolása komplex programokkal 

 

A települési leszakadási folyamatok megfordítása érdekében ez az intézkedés támogatja a 

mélyszegény, valamint a leszakadási lejtő elején álló településeken a kedvezőtlen gazdasági-

társadalmi helyzet javítására, a közösségépítésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre irányuló 

komplex beruházásokat (pl. a hiányzó szolgáltatásokhoz, folyamatos szakmai jelenléthez, 

helyi szereplők bevonásához, motiválásához, a helyi esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásához szükséges eszközök beszerzését, épületek felújítását, bővítését, 

funkcióváltását; információs hozzáférési lehetőségek biztosítását), és a gazdasági  aktivitás 

elősegítését, valamint a hiányzó szolgáltatások pótlását. A beavatkozásoknak összhangban 

kell lenniük a Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal. 

 

2.4. Tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek 

megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások 

 

A városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása (9.b) 

 

2.A.1 PRIORITÁSI TENGELY: Gyarapodó tudástőke 

A Gyarapodó tudástőke elnevezésű 3. prioritási tengely a 10. tematikus célkitűzés alatt az 

alábbi beruházási prioritásokhoz járul hozzá: 

• A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

megelőzése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is − 

10.i) 
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• A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára − 10.ii) 

• Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való hozzáférés ösztönzése, a 

munkavállalók készségeinek naprakésszé tétele, továbbá az oktatási és képzési 

rendszereknek a munkaerő-piaci igényekhez való igazítása - 10.iii) 

 

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely) A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi 

oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az 

alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, 

informális és nem formális tanulási formákat is (10.i) 

 

3.A Egyedi célkitűzés: A korai iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű 

tanulók végzettségi szintjének emelése 

 

3.B Egyedi célkitűzés Az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, 

továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése 

 

3.1 A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés hátránykompenzációs 

képességének növelése 

 

• Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése, a 

köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása 

 

3.2 A minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása 

• A pedagógus hivatás és a pedagógusi életpálya megerősítése, továbbá a pedagógusok 

szakmai fejlesztése 

• Tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása 

• A köznevelés ágazati és intézményi irányításának fejlesztése az oktatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és az egyenlőtlenségek csökkentése 

érdekében 
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3.3 A neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása a nem formális és informális 

tanulási formákon keresztül 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése kompetencia- és személyiségfejlesztő 

programokkal és szolgáltatásfejlesztéssel 

• A köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése a nem formális és 

informális tanulási alkalmakkal 

 

2. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely)A felsőfokú vagy annak megfelelő 

szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének javítása az 

oktatásban való részvétel növelése érdekében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok 

számára (10.ii) 

 

3.C Egyedi célkitűzés: A felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel 

növelése 

 

3.D Egyedi célkitűzés: A mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a 

felsőoktatási hallgatók körében 

 

3.E Egyedi célkitűzés: Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a 

felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken 

keresztül 

 

3.5. A munkaerő-piaci kompetenciák javítása a felsőoktatási rendszerben 

Felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci 

relevanciájának fokozása 

 

3.6 Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer 

fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül 

 

3. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (3. prioritási tengely): Az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, 

informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, 

készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási 
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formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett 

kompetenciák elismerése révén(10.iii) 

 

3.F Egyedi célkitűzés: Javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán 

közszolgáltatásokban dolgozók feladatellátási képességei 

 

3.7Az emberi erőforrás fejlesztése az egész életen át tartó tanulás eszközeivel 

 

3.8 A humán közszolgáltatásokban dolgozók szak-, át- és továbbképzése 

• A humán közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása 

szakmai át- és továbbképzésekkel a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak, továbbá a 

továbbfejlesztésre kerülő szolgáltatási sztenderdeknek való eredményes megfelelés 

érdekében. 

 

1. BERUHÁZÁSI PRIORITÁS (4. prioritási tengely)Az oktatásba, a készségekkel 

kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 

beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével(10.a) 

 

4.A Egyedi célkitűzés: Minőségi közneveléshez és oktatáshoz való hozzáférés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

 

4.B Egyedi célkitűzés: Minőségi felsőoktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése 

 

Az oktatásba, a készségekkel kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az egész életen át 

tartó tanulásba történő beruházás oktatási és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével 

(10.a) 

 

4.1 A köznevelést és a nem formális képzést szolgáló infrastrukturális fejlesztések 

 

4.2 Felsőoktatási infrastrukturális fejlesztések 
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2.A.1 5. PRIORITÁSI TENGELY: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális 

együttműködések 

 

5.A Egyedi célkitűzés: A társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel 

 

A marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 

(9.ii) 

5.B Egyedi célkitűzés: A társadalmi innováció javítása és a transznacionális 

együttműködés kiterjesztése 

 

A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 

biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 

szolgáltatásokat (9.iv) 

 

5.2 Társadalmi innováció és transznacionális együttműködések 
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Nógrád megye humánstratégiai célkitűzései 
a hatályos megyei területfejlesztési dokumentumok és az EFOP célrendszere együttes 

figyelembevételével 

1. Nógrád megye humánkapacitásainak és humánerőforrásainak megőrzése és 

bővítése, az értelmiség anyagi és erkölcsi elismerésének valamint munkafeltételeinek 

helyben tartásuk, illetve a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében.  

2. A tudásbázis bővítése és az innováció ösztönzése, ezt segítő megyei és közvetítő 

szervezet létrehozása és működtetése a gazdaság szereplőivel való szoros 

együttműködésben.  

3. Az oktatás, és a képzés - többek között a szakképzés – fejlesztése, a megye 

lakossága tudásának és a minőségi foglalkoztatás szempontjából meghatározó 

készségeinek és képességeinek bővítése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. 

Az egyes társadalmi rétegek tudáshoz valóhozzáférésének javítása a foglalkoztatási 

helyzet javítása érdekében 

4. A megyei felsőoktatás fejlesztése a megyei sajátosságok figyelembevételével a 

szociális szakemberképzés fejlesztése, szociális területhez kapcsolódó felsőfokú 

képzőhely alapítása, más tématerületeken működő egyetemek és főiskolák kihelyezett 

képzési helyek létesítése Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Szécsényben. 

5. Foglalkoztatást és közfoglalkoztatás segítő programok hatékony megvalósítását 

segítő fejlesztések, képzések megvalósítása és támogatása. Munkahelyi integrálásra 

orientált, illetve alternatív foglalkoztatást bővítő képzési programok megvalósítása 

6. A szegénység és kirekesztettség csökkentése, integrált térségi programok 

megvalósítása a társadalmi befogadás előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés 

elleni küzdelemben a szegénység és a kirekesztettség kezelésére 

7. Az „Egészséges társadalom megteremtése” program keretében a megye lakossága 

egészségi állapota felmérése és a megyei sajátosságok figyelembevételével történő 

javítása, az intézmény és ellátó hálózat fejlesztése, racionalizálása, a megelőzést az 

egészségmegőrzést és a gyógyítást szolgáló átfogó programok megvalósítása. A 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése, a rendszer 

biztonságos és kiszámítható működésének biztosítása. 
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8. A társadalmi depresszió kezelése, a szociális biztonság növelése a megyei 

társadalom szerkezetének, összetételének és rászorultak területi 

elhelyezkedésének figyelembevételével kiemelt figyelemmel a gyermekkorúak, a 

pályakezdők a fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűeket és az 

időskorúak szociális ellátására. A szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

esélyegyenlőségének növelése, a szociális ellátórendszer biztonságos és kiszámítható 

működésének biztosítása. 

9. Közösségfejlesztés, befogadó társadalmi és közösségi megújulás, a nemzetiségek, 

a civil kezdeményezések valamint a szervezetek támogatása, a térségi és a helyi 

identitás növelése érdekében.  

10. A műveltségi szint növelése, kulturális alapellátás, közösségi művelődés 

biztosítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése, 

humán erőforrás fejlesztés  

11. A sport és a testnevelés fejlesztése a megyében. 

x      x      x 

 

1. Nógrád megye humánkapacitásainak és humánerőforrásainak megőrzése és bővítése, 

az értelmiség társadalmi szintű (anyagi és erkölcsi) elismerése valamint munkafeltételeinek 

javítása helyben tartásuk, illetve a fiatalok elvándorlásának mérséklése érdekében.  

A megye humánkapacitásainak és humánerőforrásainak megőrzése és bővítése érdekében cél 

a jól képzett szakemberek megtartása, a fiatalok visszacsábítása a megyébe. Leendő 

foglalkoztatók és a megyei önkormányzat háromoldalú megállapodások megkötésével 

segítheti a munkaerőpiaci anomáliák enyhítését. Ez és az ehhez hasonló jó gyakorlatok 

alkalmazása szükséges a foglalkoztatási szint javítása érdekében. A megye mai aprófalvas, 

elöregedő, szociális problémákkal terhes humán-közege nem vonzó a fiatal értelmiségiek 

számára. Minden olyan megoldást támogatni kell, ami elősegíti valamilyen formában a 

pályakezdő, jól képzett rétegek itt maradását, visszaköltözését, életkezdését.  
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A megyei területfejlesztési koncepció „Marasztaló élettér” átfogó céljához is kapcsolódó 

sarkalatos humánpolitikai cél a fiatalok elvándorlásának lassítása illetve megállítása, valamint 

a már elköltözött nógrádiak visszacsábítása a megyébe. E tekintetben cél a megyei városok 

közül elsőként Balassagyarmaton alkalmazott jó gyakorlat adaptálása más megyei 

településekre is, amely az első lakás megszerzését támogató kamatmentes kölcsön biztosítását 

jelenti. Az a fiatal aki településén vásárol ingatlant (építési telek, lakásingatlan) jogosult erre a 

támogatásra, visszafizetni pedig csak abban az esetben kell, amennyiben mégis elköltözne a 

megyéből. Cél olyan konstrukciók kidolgozása, hogy az ingatlanpiacon is mérhető nagyságú 

támogatás felvételére legyen lehetőség. 

 

Alapvető cél tehát a jó és képzett szakemberek megtartása a megyében. Ugyanis sokkal 

nehezebb idevonzásuk, akár elvándorolt, akár más megyéből érkezőről van szó. Minden 

eszközzel el kell érni, hogy szakképzettséget szerzett fiatalok megtalálják számításukat 

Nógrád megyei munkahelyeken. 

 

A gazdaságfejlesztés legnagyobb gátja a nem megfelelő humánerőforrás. Nincsenek kellő 

számban munkahelyek, a képzett munkaerő pedig vagy elvándorol, vagy hasonlóan az egyre 

nagyobb számú szakképzetlen réteghez (pl. gyártósori összeszerelő) a megyén kívüli 

foglalkoztatóknál (pl. Jászberény) állnak alkalmazásban. Cél a képzés, szakképzés piaci 

igényekhez igazítása. Olyan szakmák elsajátítását kell támogatni, ami a helyi munkáltatói és 

lakossági igényekhez igazodik. 

 

A gazdaságfejlesztés-munkahelyteremtés illetve a humánfejlesztés – itt most a képzés, 

szakképzés területet hangsúlyozva - csak együttesen, összehangoltan valósítható meg 

sikeresen. Ezt az egymásra épülő rendszert együtt kell kezelni és egyes elemeit fejleszteni. 

Fontos feladat egy munkaerőigény-leltár elkészítése a megyére, amelyből látszik, hol, milyen 

munkaerő igény jelentkezik. 

 

A foglalkoztatás növelésének egyik lehetősége a távmunka feltételeinek megteremtése. Mivel 

Nógrád megye nagy részén az élhető környezet mint adottság biztosított, a betelepülés, illetve 

visszatelepülés ösztönzése a cél, mivel a távmunka lehetőségeinek kihasználásával a távolabbi 

munkahelyek is elérhetővé válnak. 
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A képzési rendszer fejlesztése részeként cél a hiányszakmák képzésének előtérbe helyezése. 

Számos területen nem találni megfelelő szakmunkásokat. Erre a piaci igényre érzékenyen 

reagáló képzési rendszerrel szükséges a hiányterületek felszámolása. 

 

A fiatalok itt tartásának alapfeltétele a versenyképes keresetek biztosítása. Ehhez 

mindenképpen hosszú távú gondolkodásra van szükség. Kiemelkedő feladat a friss 

diplomások elhelyezkedési lehetőségeit biztosítani. A pályakezdők munkába állásának 

támogatására célirányos szerződések szükségesek a foglalkoztatókkal. 

 

A fiatalok megtartására, illetve idővonzása szempontjából elengedhetetlen a 

humánszolgáltatások területén dolgozók megfelelő anyagi és erkölcsi elismerése, a 

pedagógusoknál megkezdett életpályamodellek kidolgozása és alkalmazása a szociális- a 

kulturális szféra valamennyi területére. E modellek kialakítása és alkalmazása során indokolt 

figyelembe venni a hátrányos helyzetből, az eltérő lakossági összetételből adódó 

sajátosságokat. 

 

Az „Itt van a jövőnk, itt van az otthonunk” megyei ösztöndíj program lényegi kiszélesítésére 

is szükség van a szakember utánpótlás biztosítása, a megyei humánkapacitások bővítése 

érdekében.  

 

Cél a ténylegesen rászoruló, jól tanuló fiatalok elvándorlásának, elkallódásának 

megakadályozása. Az ő helyben maradásuk a megye felzárkóztatásának is egyik eszköze. A 

jó és képzett szakemberek megtartását, újak letelepedését segítheti egy lakásvásárlást, illetve a 

lakhatást segítő támogatási program kidolgozása és működtetése elsősorban Salgótarjánban és 

a megye járásközpont városaiban. Hatékony beavatkozások nélkül a megye értelmisége olyan 

mértékben kiöregszik, amely már az itt élők ellátását veszélyezteti. 

 

A humánpolitikai fejlesztések anyagi hátterének megteremtése kulcskérdés. A legkedvezőbb 

megoldás, ha a szükséges fejlesztések piaci alapon tudnak finanszírozódni. Emellett azonban 

az önkormányzatok által az egyének számára nyújtott eseti vagy rendszeres támogatásoknak 

is komoly szerepe lehet. Ismerve az önkormányzatok forrásainak szűkösségét, cél a 

humánfejlesztéseket is támogató pályázati források felkutatása és bevonása. Cél a megyében 

már működő jó gyakorlatok széleskörű megismertetése és alkalmazása. Ilyen támogatási 

formák lehetnek egyebek mellett: 
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 újszülött támogatás 

 középiskolai tanulók támogatására ösztöndíjrendszer 

 „haza várunk” ösztöndíjrendszer (a jó tanulmányi eredményt és a tanulmányaikat 

követően hazatérők támogatására) 

Egy megye legmobilabb rétegei (a diákok, a pályakezdő fiatalok) általában a jövő 

szempontjából kiemelt társadalmi csoportot képeznek. Sem a fiatalok, sem a kiemelkedő 

tehetségek megtartásához nem elegendő pusztán a munkahely és a lakóhely megléte. 

A népesség megtartása szempontjából egyre fontosabb szerepe van a helyi kulturális 

gazdagságnak, aktív helyi közösségeknek, a helyi miliőnek. Azok a térségek képesek 

megtartani a fiatal értelmiségi rétegét, melyek – egyedi atmoszférájából fakadó lehetőségek 

révén – a világ számos pontján megfordult személyiségeknek is vonzó életlehetőségeket 

tudnak kínálni. Lehetőség nyílik ösztöndíjak, önálló életkezdési támogatások, egyedi térségi 

programok létrehozására, amelyek a helyi értelmiségi humánerő helyben tartását célozzák 

meg.  

 

2. A tudásbázis bővítése és az innováció ösztönzése, ezt segítő megyei és közvetítő 

szervezet létrehozása és működtetése Nógrád megyében a gazdaság szereplőivel való szoros 

együttműködésben.  

Az innováció ösztönzése a megyei területfejlesztési programban is rögzített módon a helyi 

gazdaság minden szereplőjének (a nagyvállalati szférától s kis és kisvállalkozásokig) 

összefogására, partnerségére van szükség. Ebből a szempontból hátrány, hogy Nógrád 

megyében megszűnt a felsőoktatás és hogy gyenge a megye részaránya a kutatás-

fejlesztésben. A termékekben és tevékenységekben testet öltő – nagyobb hozzáadott értéket 

biztosító innováció a gazdaság és a társadalom minden területén hozzájárul a jobb 

eredmények eléréséhez.  

A megyében működő vállalkozások (kiemelten a KKV-k) innovativitásának fokozásához létre 

kell hozni és működtetni egy olyan szervezetet, amely képes ösztönözni az innovációt, 

erősíteni a kapcsolati hálót a fejlesztési igények és kapacitások, illetve az innovatív 

vállalkozások között, támogatva egyben az eddig élénknek nem nevezhető klaszteresedést. 

Feladata továbbá a technológia transzfer és a nemzetközi együttműködések elősegítése. A 
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kutatás-fejlesztést közelebb kell hozni a megyei vállalkozásokhoz, kiterjesztve nem kizárólag 

műszaki területre, hanem a cégek működésének egyéb aspektusaira is, beleértve az 

infokommunikációs eszközök és alkalmazások használatának elterjesztését. 

 

3. Az oktatás, és a képzés - többek között a szakképzés – fejlesztése, a megye lakossága 

tudásának és a minőségi foglalkoztatás szempontjából meghatározó készségeinek és 

képességeinek bővítése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. Az egyes társadalmi 

rétegek tudáshoz valóhozzáférésének javítása a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 

A megyei humánstratégiának a megye jövője szempontjából meghatározó eleme az itt élők 

tudásának, készségeinek és képességeinek bővítése 

Ennek alapvető eleme a köznevelési feladatellátás fejlesztése, amely nemcsak a megye 

népessége megtartásához, de az itt élők életstratégiája biztonságához és „jól létéhez” is 

hozzájárul.  

Az oktatásba, és a képzésbe, többek között a szakképzésbe történő beruházás a 

készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében támogatott 

célkitűzések 

o a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, 

valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a 

koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba 

való visszatéréstösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is 

o a felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és 

hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése érdekében, 

különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára 

o az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden 

korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a 

munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele,  

valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és 

a megszerzett kompetenciák elismerése révén 

o az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának 

javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és 
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a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a készségek 

iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a 

munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzéseket – létrehozása és továbbfejlesztése 

 

A köznevelés tématerületéhez tartozó ellátások fejlesztésének humánstratégia által is 

támogatott céltűzései és javasolt fejlesztései:  

A megyei köznevelés fejlesztési terv megállapításai és javaslatai a megyei humánstratégia 

alapvetően fontos elemei. 
 

A megyei humánstratégia ezen fejezete a Nógrád megyei „Feladat ellátási, intézményhálózat működtetési 

és köznevelés fejlesztési terv 2013-2018” megállapításai figyelembevételével készült(A dokumentumot 

készítette az Oktatási Hivatal a Nógrád megyei Kormányhivatal közreműködésével. Jóváhagyta az emberi 

erőforrások minisztere) 

 

Óvodai ellátás fejlesztése 

 

Szakpolitikai cél: A nevelés eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, a 

hátrányok csökkentése, illetve kiegyenlítése, a tehetséggondozás hangsúlyozása, felkészítés az 

iskolai tanulmányokra. 

A megyében Karancskeszi, Vizslás és Nagylóc településeken az óvodai férőhelyek száma és a 

demográfiai mutatók alapján középtávon nem megoldott az óvodai feladatellátás biztosítása, 

ezért az érintett települési önkormányzatoknak intézkedniük kell a férőhelyek biztosításáról. 

 

Nógrád megyében Óvodai ellátás középtávú terve szerint 36 településen van szükség 

beavatkozásra (fejlesztésre), mivel kapacitáshiány várható (27,4%), amely az óvodák ötöde  

 

Ellátás hiányos települések 2015-16-ban: Cserhátsurány Magyarnándor Őrhalom Dorogháza 

Mátramindszent Mátraterenye Héhalom Jobbágyi Mátraszőlős Szirák Szurdokpüspöki Tar 

Borsosberény Felsőpetény Keszeg Egyházasgerge Karancskeszi Mátraszele Rákóczibánya 

Ságújfalu Vizslás Endrefalva Ludányhalászi Nagylóc Nógrádszakál Rimóc és Varsány. 

Stratégiai cél, hogy e hiányok a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakban csökkenjenek, 

illetve megszűnjenek. A hosszú távú tervezés biztonságának megteremtése érdekében 

szükséges a népesség számának és területi elhelyezkedése változásának folyamatos 
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monitoringozása, amelynek eredményeit figyelembe kell venni a tervek és programok 

aktualizálása során. 

 

Általános iskolai ellátás fejlesztése 

Szakpolitikai cél: A nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása, a 

hátrányok csökkentése, illetve kiegyenlítése, a tehetséggondozás hangsúlyozása, felkészítés a 

középfokú iskolai továbbtanulásra.  

 

Kiemelt cél a tanulók sokoldalú alapképzésének biztosítása, hangsúlyozottan figyelemmel az 

esélyegyenlőségre. 

A települések közül 10-ben a középtávú demográfiai adatok alapján a szülők kérésére 

indokolt lehet az általános iskolai alsó tagozat feladatellátás megszervezése. Nógrád 

megyében a kapacitásra vonatkozó fejlesztés itt sem indokolt, de a népesség monitoring 

eredményeit e vonatkozásban is figyelembe kell venni a tervek és programok aktualizálása 

során. 

 

Gimnáziumi ellátás és képzés 

Szakpolitikai cél: Általános műveltség megalapozása, valamint felkészítés érettségi vizsgára 

és a felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére. 

A gimnáziumi férőhelyek csökkentése a terv a folyamatosan csökkenő létszámok miatt. Cél 

az oktatás minőségének javítása a felsőoktatásba kerülők számának növelése. 

 

Szakközépiskola, szakiskolai ellátás és képzés 

Szakpolitikai cél: Felkészítés szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra – valamint általános műveltség 

megalapozása szakmai, elméleti, és gyakorlati oktatás keretében.  

 

A szakközépiskolában a 12. évfolyamot követően az utolsó középiskolai évfolyam 

elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött felkészítés az OKJ-ben meghatározottak 

szerint, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára.  
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Az iskolát képesítés nélkül elhagyó tanulók munkaerő-piaci esélyeinek javítása 

A megyében a szakképző iskolai férőhelyek száma, a demográfiai mutatók, a szakképesítések 

és szakközépiskolai ágazatok és a keretszámok alapján nincs szükség a kapacitás 

módosítására, mert középtávon a feladatellátás biztosított, és a kapacitás nem haladja meg 

aránytalanul a demográfiai adatok alapján számítható igényeket. 

 

Alapfokú művészeti iskolai feladatellátás  

Szakpolitikai cél: A tanulók művészi képességeinek kibontakoztatása, művészi 

tehetségfejlesztés; felkészítés a szakirányú továbbtanulásra. 

Kollégiumi ellátás  

Szakpolitikai cél: a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás.  

Az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges általános és speciális tanulási, ellátási, 

lakhatási feltételek biztosítása a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek számára. 

A kollégiumi férőhelyek száma és a középtávú beiskolázási tervek alapján nincs szükség a 

kapacitás módosítására, mert középtávon a feladatellátás biztosított. 

 

Pedagógiai szakszolgálati feladatellátás  

Szakpolitikai cél: A pedagógiai szakszolgálati intézményrendszer átalakításának céljai: az 

állami szerepvállalás növelése, az ellátórendszer hatékonyabbá tétele, az egyenlő hozzáférés 

feltételeinek megteremtése, a területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése, valamint a 

szakszolgálati munka minőségi megújulásához szükséges feltételek biztosítása, az egységes 

szakmai minőség támogatása. 

 

Testnevelésre alkalmas sportlétesítmények Nógrád megyében 

A testnevelés tanórák megtartásához, megszervezéséhez három fő területen indokolt 

fejlesztéseket végezni, annak érdekében, hogy a köznevelési intézmények megfeleljenek a 

jogszabályi minimumfeltéteteknek:  
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• az infrastruktúra fejlesztése (sportlétesítmények bővítése, más építmények sportolásra 

alkalmassá tétele, a bérbevétel lehetőségének megteremtése, higiénés feltételek 

biztosítása stb.) 

• a humán erőforrás (testnevelés szakos pedagógusok) bővítése,  

• a sport felszerelések és sporteszközök beszerzése. 

 

A köznevelési feladatellátási hellyel rendelkező települések közül 10-ben nincs sem 

tornaterem, sem tornaszoba. Egyáltalán nem megfelelőek a testnevelésre a lehetőségek sem az 

iskolában sem a településen Drégelypalánkon, Nagybárkányban és Vizsláson. Csak a 

szabadban van sportolási lehetőség Dorogházán, Mátramindszenten, Erdőtarcsán, 

Nógrádsipeken és Szécsényfelfaluban. Ezeken a településeken intézkedést igényel (és cél)a 

mindennapos testnevelés lehetőségének megteremtése. 

 

A minőségi foglalkoztatás lehetőségének biztosítása szempontjából meghatározó  

o a készségek és képességek folyamatos bővítése, az egész életen át tartó tanulás 

feltételeinek biztosítása,  

o az egyes társadalmi rétegek tudáshoz valóhozzáférésének javítása a foglalkoztatási 

helyzet javítása érdekében  

o valamint a hátrányos csoportok és a speciális képzést igénylők felzárkóztatása. 

A Nógrád megyei humánstratégia kiemelt célkitűzése (a megyei területfejlesztési 

programmal összhangban) az elszegényedő társadalmi rétegek tudáshoz való 

hozzáférésének javítása. 

A fiatalok munkaerő-piaci integrálódása egyre fontosabb gazdasági és szociális kérdés. A 

foglalkoztathatóság alsó képzettségi küszöbe megnőtt. Ma már megfelelő szakképzettség 

vagy szakképzettségek nélkül nem vagy ritkán alkalmaznak munkavállalót. Az, aki nem 

kapcsolódik be a tanulásba hátrányos helyzetbe kerül, és leszakad a társadalom tanuló 

tagjaitól. A fiatalok munkanélkülivé válásának legfőbb oka az oktatásból képzettség nélkül 

kikerülés. A magas színvonalú kisgyermekkori nevelés biztosításának a korai iskolaelhagyás 

megelőzésében is jelentős szerepe van. A szociálisan hátrányos helyzetű családokból 

iskolázásba érkező gyerekek számára, a tanulási kudarcok megelőzése és kezelése, valamint a 

hiányos kompetenciák fejlesztése szükséges. A tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó 
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tananyagok alkalmazására, vonzó tanulási környezet teremtésére van szükség. A korai 

iskolaelhagyók számára olyan rugalmas tanulásszervezési kereteket, hatékony tanulási 

módszerek és lehetőségek elérhetővé tételét, valamint továbbhaladási utakat kell kialakítani, 

amelyek az egyéni fejlődés függvényében teszik lehetővé az egyes iskolafokozatok és képzési 

formák közötti átmeneteket. 

Az iskolai lemorzsolódás hosszú távú gazdasági és társadalmi következményei jelentős 

szegénységi kockázathoz vezetnek, ezért az ez elleni küzdelem a fiatalok társadalmi 

kirekesztődéssel szembeni védelmének egyik módja. A korai iskolaelhagyók számának 

csökkentése kulcsfontosságú intézkedés, a megyei stratégiában kitűzött cél. 

A fiatalok, fiatal családok megtartása szempontjából az óvodák szerepe kulcsfontosságú. 

Tapasztalat, hogy ha az óvodai ellátás nem biztosított egy településen, a kisgyermekes 

családok nagy százalékban előbb-utóbb elhagyják a települést. Ezt figyelembe véve a 

megyében különös hangsúlyt kell fektetni: 

o az óvodák férőhelykapacitásának folyamatos figyelemmel kísérésére és szükség 

szerinti növelésére 

o a gyermekek óvodába eljutásának segítésére 

o korszerű és vonzó nevelési programok alkalmazására 

 

A 2015 szeptemberétől hatályos új gyermekvédelmi törvény értelmében minden olyan 

településen szükséges bölcsődei ellátás biztosítása, ahol legalább 40 ilyen korú gyermek él. 

Olyan kistelepülések esetében, ahol nem létesül bölcsőde, cél a bejárás biztosítása. A 

bölcsődei ellátás színvonalának javítása és az ellátást igénybe venni tudók körének bővítése 

összhangban van a vissza a munkába program céljaival is. Az új gyermekvédelmi törvény 

plusz feladatokat ad a helyi önkormányzatoknak, amihez a szükséges forrás hozzárendelése is 

humánpolitikai fejlesztési feladat. 

 

Gyermekvédelem terén cél a korábban országosan sikeresen lebonyolított gyermeksegély 

program újraindítása, adaptálva a Nógrád megyei és a járásonkénti sajátosságokhoz. E 

program(ok) keretében a gyermekek pályájának végigkísérésére van lehetőség a születéstől a 

gyerekházakon, a pszichológiai ellátáson, a közösségi házakon át a készségfejlesztésig, 

beleértve a szülőkkel történő kapcsolattartást is. 
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Gyermekesély program keretében a gyermekjóléti központokat be kell integrálni a közös 

hivatalokhoz. A költségvetési törvényben e célra biztosított összegek nem elegendőek a 

működtetésre. Az egyébként jó ötlet mellé további források biztosítására van szükség. 

 

Idősellátás terén olyan modell kidolgozása szükséges, amely segíti az idősek otthon 

tartózkodását. Feladat a nappali ellátást nyújtó intézmények igényekre alapozott bővítése, 

színvonal javítása. A házi segítségnyújtás mellett ki kell építeni a megyében az új 

infokommunikációs eszközökre alapozott idősellátást.  

 

A közbiztonság kérdése a megye lakosságának biztonságérzete szempontjából is rendkívül 

fontos. Az e tárgyban készült átfogó megyei tanulmány a fogvatartottak társadalmi és 

munkaerőpiacireintegrációjáig terjedően dolgozza fel a témát. Cél, hogy a 

büntetésvégrehajtásból kikerülők ki tudjanak szakadni abból a társadalmi közegből, amelyből 

érkeztek, ne oda kerüljenek vissza. Ehhez egyik és legfontosabb alapfeltétel, hogy álljanak 

rendelkezésre munkahelyek. A megyei humánstratégia célja ennek a megyei programnak a 

megvalósítását lehetővé tevő források előteremtése, lehetőség szerint EFOP vagy TOP 

pályázati források bevonásával. A beavatkozások tervezésénél figyelemmel kell lenni a 

megye kelet-nyugati megosztottságára, amely az eltérő társadalmi viszonyokban is 

megmutatkozik. 

 

A humánstratégia által támogatott célok s zociális és társadalmi téren 

- Szociális téren elengedhetetlen az időskorúak alapvető anyagi biztonságának 

megteremtése ahhoz, hogy emberi méltóságukat megőrizhessék és az elsőrendű célt, 

az élhető életet biztosíthassuk számukra. 

- Társadalmi téren szemléletváltásra, valamint koordinált együttműködésre van szükség, 

az iskolai neveléstől kezdve a médián keresztül a nem kormányzati szervek 

közreműködésével szervezett programok segítségével. 

- Ki kell alakítani az időskorúakat elfogadó környezetet: azokat a közösségi formákat, 

amelyekben az idősek más korosztályokkal együtt részt vehetnek a társadalmi életben 

(klubok, felvilágosító előadások, sportfoglalkozások stb.), generációs programok 

biztosítása, gyermek-idős kapcsolat lehetőségeinek bővítése. 

- A település szerinti, helyi szükségleteknek megfelelő idősgondozási terv kialakítása és 

az idősek bevonása annak kidolgozásába. 
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- Növelni kell az idősek otthonaiban a férőhelyek számát, bejáró és bentlakó idősek 

számára egyaránt, a várólista megszüntetése érdekében, erősíteni szükséges a 

házigondozást, otthonápolást annak érdekében, hogy az idős ember ne 

marginalizálódjon. 

- A halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok időskori veszélyeztetettségének 

megszüntetése érdekében erősíteni kell az alap- és szakellátásokat, valamint a 

komplex gondozási tervek elkészítését. 

 

4. A megyei felsőoktatás fejlesztése a megyei sajátosságok figyelembevételével a szociális 

szakemberképzés fejlesztése, szociális területhez kapcsolódó felsőfokú képzőhely alapítása, 

más tématerületeken működő egyetemek és főiskolák kihelyezett képzési helyek létesítése 

Salgótarjánban, Balassagyarmaton és Szécsényben. Cél ehhez kapcsolódva a kutatás-

fejlesztési kapacitások tudásbázisának megerősítése. 

A felsőoktatás fejlesztése, önálló felsőfokú képzőhely, illetve máshol működő egyetemek és 

főiskolák Nógrád megyei kihelyezett képzési helyeinek létesítése kiemelt jelentőségű a megye 

humánstratégiájában.  

A megyei sajátosságokra való tekintettel három tématerületen célszerű vizsgálni és 

kezdeményezni a felsőfokú oktatás fejlesztését.  

1. A megye sajátos - társadalmilag elmaradott - helyzetére való tekintettel a szociális 

tématerületen a leginkább indokolt egy középfokú képzés(ek)re alapozó felsőfokú képzés 

beindítása. Az itt végző szakemberekre egyrészt szükség van a megye lakossága ellátása 

biztosítására, másrészt a megyében megvannak - és jól működnek - azok az intézmények, 

amelyek szükségesek az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzésekhez. 

2. Nógrád megye, azon belül Salgótarján és Balassagyarmat határmenti, illetve határközeli 

helyzete felveti annak a lehetőségét és szükségességét, hogy a felsőfokú képzés magyar-

szlovák együttműködésben valósuljon meg. Erősíti ennek lehetőségét az, hogy a Dél-Szlovák 

határmenti térségek hasonlóan elmaradottak és hátrányos helyzetűek. Közös 

felzárkóztatásukat segítő oktatásfejlesztés az Európai Unió által is támogatható program lehet. 

3. A korábban évtizedekig működő pénzügyi-, közgazdasági képzés meglévő hagyományaira 

alapozva lehetőség van egy modern közigazgatási- közszolgáltatási- közbiztonsági főiskolai 
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szintű képzés beindítására a Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi szintű képzései 

kiegészítéseként.  

A felsőfokú képzés jelentős mértékben hozzájárulna a megye városai – kiemelten Salgótarján, 

Balassagyarmat - fejlődéséhez, a megye népességmegtartó ereje növeléséhez.  

A felsőfokú vagy annak megfelelő szintű oktatás mennyiségének, minőségének, 

hatékonyságának é hozzáférhetőségének javítása az oktatásban való részvétel növelése 

különösen fontos a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

A felsőoktatás fejlesztése hozzájárul a megyei innovációs centrumok, tudásközpontok 

kialakításához, megerősítéséhez. A megyei kkv-k innovatív kezdeményezései, a munkahelyek 

megtartása és bővítése érdekében megvalósítandó technológiai és telephely fejlesztési 

törekvések, a vállalkozások együttműködései és hálózatosodása, a jövőcentrikus 

tevékenységek betelepedése, továbbá a hiányzó szellemi és innovációs bázis létrehozása is e 

célokat szolgálják.  

A megyei területfejlesztési célokat szolgáló gazdaságfejlesztési programnak is fontos 

célterülete a „kritikus tudástömeg” megerősítésének és megyébe vonzásának támogatása 

megfelelő inkubációs, kutatási, képzési, bevizsgálási és demonstrációs infrastruktúrák 

létrehozásával.  

 

5. A szociális gazdaság erősítése, foglalkoztatást és közfoglalkoztatás segítő programok 

hatékony megvalósítását segítő fejlesztések, képzések megvalósítása és támogatása. 

Munkahelyi integrálásra orientált, illetve alternatív foglalkoztatást bővítő képzési programok 

megvalósítása 

A fiatal, képzett, tehetséges fiatalok számára akkor tud a megye megfelelő jövőképet kínálni, 

ha minden eszközzel segíti sikeres vállalkozóvá válásukat. Ehhez szükség van arra, hogy 

sikeres korábbi helyi példák hiányában egy új típusú, gyakorlat orientált vállalkozó képzésben 

vegyenek részt, melynek végére vállalkozásukat is létrehozzák. Az általános vállalkozó 

képzés mellett azt is segíteni kell, hogy a vállalkozáshoz szükséges szakmai képesítéseket is 

megszerezzék, ha az szükséges. A célcsoportra kiemelt, szervezett figyelmet kell fordítani a 

follow-up során, hiszen a jövő vállalkozó társadalma felé is pozitív mintát tudnak jelenteni, 

fokozva a megyében a vállalkozói kedvet.  
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6. A szegénység és kirekesztettség csökkentése, integrált térségi programok 

megvalósítása a társadalmi befogadás előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelemben a szegénység és a kirekesztettség kezelésére 

Szegénység elleni küzdelem térségi modell programok megvalósításával 

A társadalmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges egyfelől a szegénység okainak 

megszüntetésére való törekvés, a szegénység kialakulásának megelőzése, másfelől a 

szegénységből fakadó jelentős hátrányok csökkentése.  

A szélsőséges élethelyzetek, kirívó társadalmi különbségek, a társadalmi zárványok 

kialakulása, s az ehhez kapcsolódó esélytelenség, a hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése a megye társadalmának stabilitását, fenntarthatóságát, biztonságát 

veszélyeztetik. A megye keleti részében a deprivált élethelyzetek megszüntetésére elindított, 

eredményt felmutatni tudó programok például a gyermekszegénység, életviteli hátrányok 

felszámolása folytatására, egészségügyi szűrő programok kiterjesztésére nyílik lehetőség. A 

megye deprivált helyzete indokolttá teszi kiemelt társadalomfejlesztési program 

megvalósítását, a több évtizede tartó leszakadási folyamat megállítása, visszafordítása e 

nélkül nem megvalósítható. 

A szegénység és kirekesztettség csökkentése érdekében meghatározó jelentőségűek a 

foglalkoztatási programok, amelyek a fenntartható, a népesség képzettségéhez, képességeihez 

igazodó és minőségi foglalkoztatás bővítését jelentik. Ennek részét képezi  

o a munkavállalói mobilitás növelése és támogatása 

o az álláskeresők és az inaktív személyek – többek között a tartós munkanélküliek és a 

munkaerőpiactól távol esők – foglalkoztatáshoz való hozzáférése, többek között a 

helyi foglalkoztatási kezdeményezések és a munkavállalói mobilitás ösztönzése révén 

is 

o a fiatalok, különösen a nem foglalkoztatottak, oktatásban és képzésben nem 

részesülők, közöttük a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett és a 

marginalizálódott közösségekből jövő fiatalok köztük a romák és kifejezetten a roma 

nők fenntartható munkaerő-piaci integrációja, többek között az ifjúsági garancia 

végrehajtása révén 
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o az önfoglalkoztatás, vállalkozói készség és vállalkozások, közöttük innovatív mikro-, 

kis- és középvállalkozások létrehozása révén 

o a nemek közötti egyenlőség minden területen, többek között a foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés és a munkahelyi előmenetel terén, a munka és a magánélet 

összeegyeztetése és az „azonos munkáért azonos bér” elvének érvényesítésével 

o a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodásával a megváltozott 

körülményekhez 

A szegénység és kirekesztettség csökkentése érdekében fontos eszköz a 

közfoglalkoztatási programok hatékony megvalósítását segítő fejlesztések, képzések 

támogatása 

A hátrányos társadalmi csoportok generációinak egyes csoportjai számára kizárólagosan a 

közfoglalkoztatás ad lehetőséget a foglalkoztatáshoz szükséges munkakultúra elsajátítására. A 

közfoglalkoztatás akkor töltheti be ezt a funkciót eredményesen, ha új alapokra helyezett, 

térségeket célzó, értékteremtő, közösségépítő – optimális esetben a térség területi hátrányait 

is csökkentő, vagy felszámoló – munkák valósíthatók meg. A közfoglalkoztatás eszköze kell, 

hogy legyen a munkaerő-piaci szociokulturális hátrányok leküzdésének. Integrálás eszköze, 

melynek keretében a későbbi tartós foglalkoztathatósághoz, munkaerő-piaci kompetenciák 

sajátíthatók el, az egyén megfelelő szakmai jártasságot szerez egy-egy munkaterületen, 

amelyre alapozva a későbbiekben jó eséllyel tud munkát vállalni. Az integráló 

közfoglalkoztatás a kiválasztást követően pszicho-szociális felkészítést, szakmai képzést és 

hosszabb távú foglalkoztatást biztosít. Az intézkedés támogatja, hogy a sikeres 

közfoglalkoztatási programok megvalósításának legjobb gyakorlatai megosztásra kerüljenek a 

rászorulók helyzetének javítása érdekében. 

A szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem társadalmi 
befogadás előmozdítása érdekében szükséges további beavatkozások 

o a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 
valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 

o a szociális vállalkozások támogatása 

o az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

o a marginalizálódott közösségek – például a romák – társadalmi-gazdasági integrációja 
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o hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem és az 
esélyegyenlőség előmozdítása 

o a megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális 
szolgáltatásokat 

o a foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói 
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és 
szolidáris gazdaság előmozdítása 

o közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és megvalósítása 

 

7. Az „Egészséges társadalom megteremtése” program keretében a megye lakossága 

egészségi állapota felmérése és a megyei sajátosságok figyelembevételével történő 

javítása, az intézmény és ellátó hálózat fejlesztése, racionalizálása, a megelőzést az 

egészségmegőrzést és a gyógyítást szolgáló átfogó programok megvalósítása. Nógrád megye 

egészségügyi intézményei fejlesztése, együttműködésük javítása a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés esélyegyenlőségének növelése, a rendszer biztonságos és kiszámítható 

működésének biztosítása. 

Az egészségmegőrzési és javító megyei programot a Nemzeti Népegészségügyi Programhoz 

kapcsolódóan javasolt Nógrád Megye Önkormányzata, az egészségügyben meghatározó 

megyei intézmények és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet közötti stratégiai megállapodás 

keretében tervezni és lebonyolítani. 

A Nemzeti Népegészségügyi Program feladatainak végrehajtását koordináló Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet részvétele kiemelten fontos a jó gyakorlatok megismerése és 

elterjesztése szempontjából, hiszen az Intézet különös figyelmet fordít az olyan Nógrád 

megye társadalmát is fenyegető, széles tömegek egészségét érintő káros jelenségekre és azok 

lehetséges megelőzésére, mint a dohányzás, az alkohol, a kábítószer és az AIDS, hiszen ezek 

az egészségromboló népbetegségek aktív és hatékony felvilágosító munkával megelőzhetők 

lennének. Csak úgy, mint korunk, egyre többeket érintő problémája az elhízás. Az Intézet 

célja, hogy megértesse az emberekkel, hogy a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény 

életmód következményeként kialakuló betegségek (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri 

betegségek, mozgásszervi problémák, némely rákfajta stb.) elkerülhetők. Ezeknek, a napjaink 

halálozási statisztikájának élén álló betegségeknek a megelőzése érdekében az Intézet 
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különböző programokkal, felvilágosító kiadványokkal és előadásokkal fordul a lakossághoz. 

Különös figyelmet fordít a lakosság hátrányos helyzetű rétegeinek egészségfejlesztésére és 

mentálhigiénés helyzetének javítására. 

Népegészségügyi program  

A Nemzeti Népegészségügyi Programot az Országgyűlés a 46/2003. (IV. 16.) OGY 

határozattal fogadta el azért, mert a magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi 

összehasonlításban rendkívül kedvezőtlen, és jelentősen elmarad attól, amit társadalmi–

gazdasági fejlettségünk általános szintje lehetővé tenne. 

Egyes megbetegedések, halálokok tekintetében hazánk vezető helyet foglal el a nemzetközi 

statisztikákban. Jelenleg a születéskor várható élettartam a férfiaknál 68, a nőknél 76 év, ami 

messze elmarad az Európai Unió tagállamaitól. Különösen tragikus a középkorú férfiak 

kimagasló halálozása. 

A népegészségügyi program bár először 12 évvel ezelőtt került megfogalmazásra – és azóta 

történtek pozitív változások – a program célkitűzései ma is helytállóak, aktuálisak és 

alkalmasak arra, hogy Nógrád megy humánstratégiájának is részét képezzék. 

A Népegészségügyi program fő célkitűzései: 

1. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása 

o Egészséges ifjúság 

o Idősek egészségi állapotának javítása 

o Esélyegyenlőség az egészségért 

o Egészségfejlesztés a mindennapi élet szinterein 

 

2. Egészséges életmód programja, az emberi egészség kockázati tényezőinek csökkentése 

o Dohányzás visszaszorítása 

o Az alkohol és drogmegelőzés 

o Egészséges táplálkozás és élelmiszer-biztonság 

o Aktív testmozgás elterjesztése 

o Közegészségügyi és járványügyi biztonság 

o Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram 



63 
 

 

3. Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése 

o Koszorúér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszorítása 

o Daganatos megbetegedések visszaszorítása 

o A lelki egészség megerősítése 

o Mozgásszervi betegségek csökkentése 

o AIDS-megelőzés 

 

4. Az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése az egészségi állapot 

javítása érdekében 

o Népegészségügyi szűrővizsgálatok 

o Ellátásfejlesztés 

o Erőforrás-fejlesztés 

o Monitorozás-informatika 

 

5. Egészséges ifjúság 

Cél: 

- Már a fogantatástól kezdve biztosítani az egészséges élet lehetőségét mindenkinek. 

- A család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés alapvető színterévé. 

Felelős gyermekvállalás, egészséges életkezdet érdekében szükséges beavatkozások: 

- Családtervezési tanácsadás színvonalának javítása a körzet védőnői, az iskola-védőnői 

ellátás és a Családvédelmi Szolgálat fejlesztésével, a szakmai-módszertani háttér 

fejlesztése a meglévő intézményrendszer 

- tevékenységének összehangolásával és fejlesztésével. 

- A genetikai terheltségek korai felismerése (családtervezés) és a hajlam 

következményeinek kivédése egészséges életmóddal és orvosi beavatkozásokkal. 

- A védőnői szolgálat fejlesztése, a szakfelügyelet személyi, tárgyi és továbbképzési 

feltételeinek fejlesztése, egységes elveinek meghatározása, bevezetése. 

- A nő, anya, 0-18 éves gyermek-egészségügyi ellátásban a prevenció egységes 

elveinek, meghatározása, bevezetése. 
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- A „családbarát szülészet” ösztönzése, a szoptatás népszerűsítése, általánossá és 

természetessé tétele 

A Gyermekkori prevenció érdekében szükséges beavatkozások: 

- Programok a gyermek testi és lelki fejlődésének nyomon követésére.  

- Fogászati kockázati stratégia kidolgozása és alkalmazása. 

- Az iskolában működő iskolaorvosi-védőnői egészségügyi feladatok bekapcsolása az 

iskola világába, együttműködési modellek kialakítása az iskola vezetésével. 

- A szervezett iskolafogászati hálózat teljes körű kiépítése, szájhigiénés programok 

indítása. 

- Lakossági felvilágosítás a jód- és fluor-pótlásról. 

- Fluor-pótlás alternatíváinak vizsgálata, beillesztése szájhigiénés programokba. 

- A jódozott konyhasó használatának elterjesztése. 

- Jód-ellátottsági vizsgálatok, golyvagyakoriság felmérés 

 

6. Idősek egészségi állapotának javítása 

Cél: A folyamatosan növekvő számú idős lakosság életminőségének javítása. 

A megvalósítás stratégiai irányai 

Az egészségügy területén 

- Az egészségügyi oktatásban, továbbképzésben és az alapellátási szolgálatban tanítani 

kell az időskorúak sajátos problematikáját. 

- A média segítségével rendszeresen foglalkozni kell az idős kor folyamatainak és azok 

életvitelre való hatásának közérthető szakmai ismertetésével. A cél az, hogy a 

tájékoztatás egyben az önellátásra törekvést és annak megvalósítását is minél inkább 

elősegítse. 

- Olyan átmeneti létesítményeket kell kialakítani, amelyek az időskorúak 

rehabilitációját segítik a magasabb fokú önellátás irányában. 

- Az idős emberek egészségi ellátással kapcsolatos biztonságérzetének javítására 

fokozatosan ki lehetne alakítani a „vészjelző” eszköz (karkötő, lánc, „pánik gomb”) 

használatához szükséges infrastruktúrát, együttműködve a házigondozó szolgálat 

fejlesztésével. 

- Annak érdekében, hogy a beteg rehabilitációja ott történjen, ahol az számára a 

legmegfelelőbb, „otthonápolási/laikus gondozási lánc” kiépítését az ehhez szükséges 
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képzés biztosításával tervezzük, amely később kiszélesíthető lenne sétáltatás, otthoni 

foglalkoztatás rendszerének megszervezésével is. 

 

7. Esélyegyenlőség az egészségért 

Cél: A társadalomból kirekesztett lakossági csoportok - romák, fogyatékosok, hajléktalanok - 

egészségi állapotának javítása. 

- A társadalomból kirekesztett lakossági csoportok (romák, fogyatékosok, hajléktalanok 

stb.) - a többségi társadalomhoz képest jelentősen rosszabb - egészségi állapotát 

előidéző okok rövid távon történő csökkentése és hosszú távon történő megszüntetése. 

- A társadalomból kirekesztett lakossági csoportok, egészségügyi ellátórendszerhez, 

illetve ellátásokhoz, megelőzési programokhoz való egyenlő, diszkriminációmentes 

hozzáférésének biztosítása. 

- Az egészségügyi ellátórendszer szakszemélyzetének előítéletes, diszkriminációt 

előidéző beállítottságának, valamint a hátrányos megkülönböztetést előidéző egyéb 

okoknak megszüntetése. 

- A graduális, posztgraduális egészségügyi képzés kiegészítése a társadalomból 

kirekesztettek, elsősorban roma népesség egészségi állapotára, szociális-gazdasági 

helyzetére, kulturális sajátosságaira vonatkozó ismeretekkel, a másságot, toleranciát 

erősítő tréningekkel. 

- A társadalomból kirekesztett lakossági csoportok szűrő-gondozó ellátásának 

fejlesztése. 

 

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD PROGRAMJAI, AZ EMBERI EGÉSZSÉG 

KOCKÁZATI TÉNYEZŐINEK CSÖKKENTÉSE 

A dohányzás visszaszorítása 

Cél: A cigarettafogyasztás csökkentése - Annak az időnek 20%-kal való csökkentése, amit 

egy fő passzív dohányzással „tölt”, illetve a passzív dohányzás ártalmainak csökkentése a 

dohányzás további térbeli korlátozásával, illetve a jelenlegi szabályok szigorú ellenőrzésével. 

- A sohasem dohányzott lakosság számarányának növelése a gyermekek és fiatalok 

dohányzásra való rászokásának csökkentésével. 
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- A dohánytermékek fogyasztásának csökkentését célzó törvényi és egyéb szabályok 

betartatása, szigorítása az Európai Unió és az EVSZ javaslatai figyelembevételével 

- A dohányzás és a dohányipar társadalmi elfogadottságának csökkentése, olyan 

társadalmi környezet kialakításával, melyben a nemdohányzó életmód a társadalmi 

norma. 

 

Az alkohol és drogmegelőzés 

Cél: Az alkohol- és drogfogyasztás és az általuk okozott egészségi és szociális károk 

visszaszorítása és megelőzése. 

- A fejenkénti alkoholfogyasztás számottevő csökkentése. 

- Az alkohol okozta pszichoszociális problémák (elsősorban a családra és a benne 

felnövő gyerekekre gyakorolt káros hatások, illetve az alkohollal összefüggő 

balesetek) jelentős mértékű, mérhető csökkentése. 

- Az ifjúsági alkoholfogyasztás előfordulási gyakoriságának és mennyiségének jelentős 

csökkenése. Az alkohol gyermekkori és ifjúsági kipróbálásnak lényeges csökkenése és 

koreltolódása a felnőttkorhoz közeli életszakaszok felé. 

- A tiltott drogok fogyasztásának csökkentése. 

- A drogfüggők számának szinten tartása, illetve csökkentése 

 

Egészséges táplálkozás és élelmiszer-biztonság 

Cél: A táplálkozással összefüggő betegségek gyakoriságának csökkentése és a lakosság 

egészségi állapotának javítása egészséges táplálkozással. 

- Az egészséges táplálkozás ismereteinek elterjesztése a szakemberek és a teljes 

lakosság körében. 

- Az egészséges táplálkozás megvalósításához szükséges megfelelő mennyiségű és 

minőségű élelmi anyag előállítás (agráripar) és élelmiszer-termelés (élelmiszeripar) a 

fenntartható mezőgazdaság és állattenyésztés, valamint környezet megóvási 

politikával. 

- Az egészséges táplálkozás irányelveinek érvényesítése a közétkeztetésben. 
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- A család táplálkozásbiztonságnak megteremtése - minden gyermek számára mindig 

elérhető legyen elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű táplálék az iskolai 

étkeztetési rendszer kiterjesztésével. 

- Az élelmiszer-biztonság fokozása, élelmiszerek által közvetített megbetegedések 

visszaszorítása, felkészülés az új kihívásokra. 

 

Aktív testmozgás elterjesztése 

Cél: A lakosság mind szélesebb körében kialakuljon a mozgásgazdag életmód, a testedzés 

szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi és társadalmi programként általánosan 

elfogadott legyen. 

- Növelni az egész népesség körében azok számát, akik élettani szempontból kellő 

gyakorisággal, időtartamban és intenzitással sportolnak. 

- Növelni azon lakosok arányát, akiknek a testedzés a kellő élettani hatást ugyan nem 

éri el, de mégis testmozgásban gazdagabb az életmódjuk, mint jelenleg. 

- Magas szintű tárcaközi együttműködés megvalósítása az egészség és annak szerves 

része, az egészségsport témakörben. 

- A köznevelésben a mindennapos testmozgás, testedzés és a rendszeres iskolai 

sporttevékenység feltételeinek biztosítása  

- A nappali rendszerű iskolai oktatásban valamennyi iskolatípus nevelési-oktatási 

programjába minden tanuló számára épüljön be a testnevelés mindennapos elméleti és 

gyakorlati oktatása. 

- Folyamatos és széles körű tájékoztatás a médiában a rendszeres testedzés, sportolás 

fontosságáról, előnyeiről, elérhetőségéről. 

- A szabadidősport bármely korosztály és valamennyi társadalmi réteg számára legyen 

elérhető az országosan megfelelő számú és minőségű sportlétesítményekben. 

 

Közegészségügyi és járványügyi biztonság 

Cél: Elsődleges megelőzéssel az egészséges (élet)évekért és a biztonságosabb, hosszabb 

életért. 

- A közegészségügyi biztonságot veszélyeztető rendkívüli események (beleértve 

terrorgyanús cselekvéseket is) hatásainak gyors felismerésére és hatékony 
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megakadályozására alkalmas gyors reagáló képesség feltételeinek megteremtése (a 

már működő rendszerekre építve). 

- A veszélyes vegyi anyagok okozta egészség- és környezetkárosító hatások 

megelőzése, az ún. kémiai biztonság megerősítése. 

- A radioaktív sugárforrások egészségkárosító hatásainak megelőzése, az ún. 

sugárbiztonság megerősítése. 

- A biológiai veszélyhelyzet monitorozására szolgáló felügyeleti rendszer kialakítása, a 

mikrobiológiai és/vagy biológiai fenyegetettség időben történő felismerése, a veszély 

gyors elhárítása. 

- A munkahelyi egészségkárosodások megelőzése. 

- Ipari létesítmények lakosságot veszélyeztető egészségkárosító kockázatának gyors 

becslése, kezelése, kommunikálása. 

- A közegészségügyi biztonságot támogató információs rendszer kifejlesztése és 

működtetése. 

 

AZ ELKERÜLHETŐ HALÁLOZÁSOK, MEGBETEGEDÉSEK, FOGYATÉKOSSÁG 

MEGELŐZÉSE 

Koszorúér- és agyérbetegségek okozta megbetegedések, halálozások visszaszorítása 

Cél: A koszorúér- és agyérbetegségek okozta korai halálozás csökkentése. 

- Szívkoszorúér korai halálozás csökkentése  

- Agyérbetegségek korai halálozásának csökkentése  

- A hipertóniaszűrés hatékonyságának növelése 

- A rendszeres kezelésben részesülő hipertóniás betegek részarányának növelése 

- A hipertónia hatékony kezelésének növelése  

- A felnőtt lakosság ismerje a fenyegető szívinfarktus és szélütés tüneteit és legyen 

tájékozott az orvoshoz fordulás lehetőségeiről és szükségességéről. 

- Az ellátó rendszer gyakorlatában az akut esetek legalább 80%-ban érvényesüljenek a 

szakmai kollégiumok irányelvei az ellátás tartalmára és időintervallumaira nézve. 

- A tényeken alapuló orvostudomány eredményeit minél szélesebb körben kell 

hozzáférhetővé tenni a szakemberek és a lakosság számára. 
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Daganatos megbetegedések visszaszorítása 

Cél: A daganatos halálozások növekedő trendjének megállítása. 

- Az Onkológiai Centrumok egységes rendszerének kialakítása. 

- Az alapellátásban az „onkológiai éberség” érvényesítése. 

- Egységes graduális és posztgraduális képzés megvalósítása. 

- Onkológiai feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra folyamatos biztosítása. 

- Az onkológiai tevékenységről és a daganatok előfordulásáról szóló adatszolgáltatási 

rendszerek fejlesztése. 

- Az onkológiai betegek rehabilitációs intézményrendszerének kiépítése. 

 

A lelki egészség megerősítése 

Cél: A lakosság lelki egészségi állapotának, és életminőségének javítása, az egészségtudat 

fejlesztése, a lelki egészségnek, mint értéknek a felmutatása. 

- Mentális zavarok elsődleges megelőzése. 

- A pszichiátriai zavarok korai felismerése és kezelése, az alapellátásban dolgozók 

érzékenyítése a pszichiátriai zavarok iránt. 

- Az alapellátás lelki egészségvédelmi szolgáltatásainak erősítése. 

- A fiatalkorúak öngyilkossági arányának visszaszorítása  

- Az öngyilkosságok számának csökkentése  

- A depressziós betegek kezelésbevételi arányának javítása  

- A pedagógusok és a segítő foglalkozásúak lelki egészségvédelemmel összefüggő 

szemléletének és tudásának fejlesztése a diákok lelki egészségének megőrzése 

érdekében. 

 

Mozgásszervi betegségek csökkentése 

Cél: A krónikus mozgásszervi betegek életminőségének javítása. 

- A mozgásszervi betegségek számbeli növekedésének lassítása. 

- Idült mozgásszervi betegek mozgáskészségének legmagasabb szinten való megőrzése. 

- Korszerű reumatológiai ellátás és oktatás megteremtése. 
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- Mozgásszervi megelőzési szemlélet széles körű elterjesztése egészségneveléssel, 

betegtájékoztatással, szakmai továbbképzéssel. 

- Az iskolai testnevelésben elindult megelőzési programok (tartásjavító torna 

elterjesztése, mindennapi iskolai testmozgás) továbbvitele 

 

AIDS-megelőzés 

Cél: Csökkenjen a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) okozta új fertőzések száma és 

javuljon a diagnosztizált fertőzések aránya. 

- Az új HIV-fertőzések megelőzése, az alacsony fertőzési gyakoriság fenntartása mellett 

az AIDS-megbetegedés és halálozás csökkentése. 

- Elsődleges megelőzési programok formáinak és tartalmi kereteinek kialakítása, a 

fiatalok számára kidolgozott programok beillesztése az iskolai egészségnevelési 

oktatásba, illetve drogmegelőzési programokba. Speciális megelőzési programok 

kidolgozása magas fertőzési kockázatot vállaló csoportok számára. 

- Pályázati rendszer kidolgozása és pályázati alap létrehozása a fenti programok 

támogatására. 

- A HIV-fertőzés felderítési hatékonyságának növelése, elsősorban a magas fertőzési 

kockázatú magatartásúak körében. 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER 

FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN 

Népegészségügyi szűrővizsgálatok kiterjesztése 

Cél: A szervezett és célzott lakossági szűrővizsgálatok segítségével 70 éves kor alatt 5-10%-

kal mérséklődjön a daganatos betegségek okozta halálozás 

- A 45-65 év közötti asszonyok 70%-a vegyen részt a kétévenként megismételt 

mammográfiás emlőszűrésen, ezáltal is csökkenjen az emlőrák okozta halálozás. 

- A méhnyakrák okozta halálozás csökkenjen a 25-65 év közötti asszonyok egyszeri 

negatív szűrővizsgálatát követően 3 évenként megismételt, citológiai vizsgálatot is 

alkalmazó, a céllakosság legalább 70%-ára kiterjedő nőgyógyászati méhnyakszűrése 

útján. 
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- Az 45-65 év közötti nők és férfiak korosztálya részére a széklet vér laboratóriumi 

kimutatásán alapuló vastag- és végbélszűrés rendszerének megszervezése. 

Ellátásfejlesztés 

Cél: Az egészségügyi ellátó rendszernek a népegészségügyi prioritások mentén történő 

céltudatos fejlesztése, mely eredményeit tekintve optimális hatásfokkal működik. 

- Az alapellátás tevékenységi körének bővítése, az életmód-tanácsadás bevezetése. 

- Az ellátás különböző szintjein dolgozó egészségügyi személyzet szemléletének, 

magatartásának befolyásolása a minél korábban befejezett ellátás érdekében. 

- Az ellátás különböző szintjein: 

o A szív- és érrendszeri betegségek megelőzési szemléletű ellátásának javítása. 

o Az onkológiai betegségek megelőzési szemléletű ellátásának javítása. 

o A mozgásszervi betegségek rehabilitációs rendszerének fejlesztése. 

Erőforrás-fejlesztés 

Cél: Szakemberek, hatóságok, civil aktivisták és kutatók részére olyan infrastruktúra építése, 

illetve célirányú oktatás és továbbképzés szervezése, amely elősegíti a hatékony 

népegészségügyi tevékenységet minden lehetséges megvalósulási szinten. 

- Népegészségügyi szakemberek körében a munkahelyi internet hozzáférés érje el a 

100%-ot. 

- A Népegészségügyi Program akciói során keletkezett népegészségügyi adatok 

nyilvánosság általi elérhetősége érje el a 100%-ot. 

- Népegészségügyben tevékenykedő nem egészségügyi diplomások legalább 80%-a 

essen át megfelelő szakirányú képzésen. 

- Népegészségügy forrásainak az évek során történő folyamatos bővítése. 

- Egészségi hatásvizsgálatok intézményi hátterének előteremtése. 

Monitorozás - informatika 

Cél: Monitorozni az egészségügyi programok előrehaladását, követni a lakosság egészségi 

állapotának és meghatározó tényezőinek a Program végrehajtása nyomán bekövetkezett 

változásait. 
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8. Szociális ellátások magas szintű biztosítása, a szolgáltatások elérése 

esélyegyenlőségének és a szolgáltatásbiztonság növelése. A társadalmi depresszió 

kezelése, a szociális biztonság növelése a megyei társadalom szerkezetének, 

összetételének és rászorultak területi elhelyezkedésének figyelembevételével kiemelt 

figyelemmel a gyermekkorúak, a pályakezdők a fogyatékkal élők és a megváltozott 

munkaképességűeket és az időskorúak szociális ellátására.  

Kiemelt humánstratégiai célok  

o a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése,  

o a szociális ellátórendszer biztonságos és kiszámítható működésének biztosítása 

Az ellátórendszer működtetése és fejlesztése során figyelembe kell venni a népesség 

összetételének változásait, családok megváltozott életkörülményeit, az ezekből adódó sajátos 

feladat ellátási feladatokat. Ebből adódóan át kell tekinteni a működés és a feladatellátás 

szervezeti, anyagi és módszerbeli feltételeit és azokat hozzá kell igazítani a megváltozott 

körülményekhez.  

Az ellátás középpontjába a rászorultságot és a családgondozást kell állítani.  

A szociális ellátás fejlesztésének fő területei:  

o a gyerekjóléti központ 

o a bölcsőde 

o a családok átmeneti otthona 

o a gyerekek átmeneti otthona 

o a családsegítő szolgálat 

o a szociális étkeztetés 

o a házi segítségnyújtás 

o az idősek nappali ellátása 

o a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

o az idősek otthona 
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o a pszihiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása 

o valamint az alacsony küszöbű additológiai ellátás 

fejlesztése, ezen szolgáltatások jogszabályokban meghatározott színvonalának biztosítása, e 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének javítása.  

Indokolt az országos átlagtól eltérő társadalmi és települési sajátosságokra való 

tekintettel ezen ellátások tervezése és megvalósítása során a Nógrád megyei, illetve a 

megyén belüli térségi sajátosságok fokozott figyelembevétele, a szükséglet vezérelt 

ellátás kialakítása. 

Az ellátásbiztonság egyaránt hozzájárul a társadalmi depresszió kezeléséhez, a szociális 

biztonság növeléséhez.  

 

A szolgáltatásokhoz való hozzájutás esélyegyenlőségének fontos feltétele a mobilitás 

növelése Nógrád megyében. A közlekedésfejlesztés szerepe lényeges a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés érdekében. Hasonlóan a közlekedésfejlesztés a kulcs a munkahelyek elérésében is. 

A közlekedési szolgáltatókkal szükséges megállapodások megkötése, esetleg vállalkozói 

alapon igényvezérelt személyszállítási szolgáltatások megteremtése. 

A testileg és mentálisan egészséges társadalom egy térség fejlesztésének előfeltétele. Ennek 

érdekében meg kell teremteni az egészséges élet alappilléreinek – a fizikai, és mentális 

egészség, a családi kötelékek, és a közösséghez tartozás – biztonságát. Térség- és célcsoport 

specifikus felkészítő programok megvalósításával a munkára kész állapot elérését kell 

elősegíteni. A versenyképes tudás biztosításához elengedhetetlen a felsőfokú oktatás megyei 

jelenléte önálló intézmény vagy kihelyezett karok által.  

A társadalmi depresszió kezelése, a szociális biztonság növelése a megyei társadalom 

szerkezetének, összetételének és rászorultak területi elhelyezkedésének 

figyelembevételével kiemelt cél különös figyelemmel a gyermekkorúak, a pályakezdők a 

fogyatékkal élők és a megváltozott munkaképességűeket és az időskorúak szociális ellátására.  

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése, a szociális ellátórendszer 

biztonságos és kiszámítható működésének biztosítása fontos fe3ltétele a humánstratégiai 

célkitűzések teljesüléséhez. 
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A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos 

megkülönböztetés elleni küzdelem fő elemei: 

o a nemzeti, regionális és helyi fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 

infrastruktúrába történő beruházás, az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek 

csökkentése, a társadalmi, kulturális és rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 

hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítása, valamint az 

intézményi szolgáltatásokról a közösségi alapú szolgáltatásokra való átállás 

o a városi és vidéki területeken élő, rászoruló közösségek fizikai rehabilitációjának, 

valamint gazdasági és társadalmi fellendülésének támogatása 

o az aktív befogadás, többek között az esélyegyenlőség és az aktív részvétel 

előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében 

 

9. Közösségfejlesztés, befogadó társadalmi és közösségi megújulás, a nemzetiségek, a 

civil kezdeményezések valamint a szervezetek támogatása, a térségi és a helyi identitás 

növelése érdekében.  

A közösség megtartó ereje is egy olyan erőforrás, ami a Nógrádi identitástudatban jut 

érvényre. Ma megfigyelhető egy visszaköltözési folyamat is, aminek legfőbb hajtóereje a 

közösség, a családi, baráti szálak. Kimutatható, hogy épp ezek a szálak lazulnak azáltal is, ha 

tanulás céljából ingázni kezdenek a középiskolások vagy egyetemisták. 

 

A helyi identitás ugyanakkor egy térség versenyképességének fontos eleme. Aktív, kreatív 

együttműködő társadalom nélkül nem lehet a helyi identitást megtartani, növelni. 

A megye társadalmára ma jellemző a depresszió, a negatív gondolkodás. A kilátástalan 

helyzetben, mélyszegénységben élő emberek megfelelő felkészítés nélkül nem képesek 

sikeresen megjelenni a munkaerőpiacon, még közfoglalkoztatottként sem. Az embereknek 

önbizalmat, reményt, kompetenciát kell adni az életük megváltoztatásához. 

A helyi identitás megőrzése, kialakítása a közösségi színterek felszerelésén és tartalommal 

való megtöltésén, nemzetiségi tradíciók, természeti, kulturális és gazdasági értékek 
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megőrzésének és bemutathatóságának fejlesztésén, tematikus rendezvények, képzések és 

táborok megszervezésén keresztül biztosítható. 

Közösségfejlesztési programok megvalósításával, szakmai előadások, képzések 

lebonyolításával, hozzájárulhatunk a települések népességmegtartó erejének javításához, a 

térségi tudásszint növeléséhez. 

Az iskolai oktatás nagy feladata a honismeret és az anyanyelvápolás tudatos felvállalása és 

feltételeinek megteremtése. A képzési, szakképzési rendszer megújításában előnyt kell 

élvezniük a kiemelt megyei iparágaknak, a helyi gazdaságfejlesztés irányainak és a kreativitás 

fokozásának. 

Az élhető város központi részét képező közterek, közparkok, közterületi játszóterek közterei, 

közparkjai, közterületi játszóterei és sportpályái a közösségépítés fontos helyszínei. A 

közösségformálást erősítő terek megújításával, a helyi közösségek együttműködésének 

erősítésével, létesítmények fejlesztésével, szabadidős létesítmények, közösségépítést szolgáló 

létesítmények fejlesztésével aktivizálni szükséges a helyi társadalmat. 

Helyi kezdeményezések a rászorulók fizikai és életviteli rehabilitációjára a 

közösségfejlesztés eszközrendszerével 

A társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, 

a helyi szinten elérhető szolgáltatások e célból történő fejlesztése és bővítése Nógrád 

megyében kiemelten támogatandó. 

A városi térségekben élő, alacsony jövedelmű családok, illetve a szegregációs folyamatoknak 

kitett városrészekben élők további elszigetelésének megakadályozása az integrációra 

alkalmasabb lakókörnyezet kialakítása. A társadalmi szempontból problémás családok egy-

egy településrészen koncentrálódnak, többnyire a települések szélén. Az alacsony iskolai 

végzettségű és kis jövedelmű családoknak a marginalizálódott társadalmi helyzetből való 

kitörése nehézséget jelent. A roma lakosság felzárkóztatása, illetve tartós munkához juttatása 

komoly erőfeszítéseket igényel. A település rehabilitáció kiemelt területe a közösségépítést 

szolgáló épületek és létesítmények infrastruktúrájának megújítása. 

A területi különbségek felszámolása, a leromlott településrészek rehabilitációja hozzájárul a 

lakosság életvitelének javításához. 
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A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, a veszélyeztetett csoportok 

helyzetének javítása, a foglalkoztatási szint növelése, illetve az elszegényedő társadalmi 

rétegek tudáshoz való hozzáférésének biztosítása elengedhetetlen. A megye súlyos 

rászorultsága okán lehetőséget kell keresni kiemelt projekt megvalósítására. 

A közösségépítés fontos helyszínei a települések közösségközponti részét képező 

közterületek, melyek kialakítása a lakóközösségek számára a találkozás lehetőségét biztosítja. 

A lakókörnyezet rehabilitációjával párhuzamosan a bűnmegelőzés előtérbe helyezése, a 

települések kiegyensúlyozott közbiztonságának megteremtése szükségszerű. A lakosság 

biztonságérzetének minőségi javítása, illetve a bűnelkövetés csökkentése a cél. 

 

 

10. A műveltségi szint növelése, a kulturális alapellátás, a közösségi művelődés 

fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének növelése, humán 

erőforrás fejlesztés  

Nógrád megyében a Megyei Önkormányzat, a települési önkormányzatok és a Nemzeti 

Művelődési Intézet között javasolt stratégiai partnerség keretében lehet hatékony. 

Ezért stratégiai partnerség kialakítása javasolt a Nógrád Megyei Önkormányzat és az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának háttérintézményeként működő Nemzeti Művelődési Intézet, 

annak Nógrád megyei irodája között a megyei humánstratégiában is megfogalmazott 

célkitűzések megvalósításához hozzá járuló feladatok ellátásában, kiemelten: 

• a kulturális alapellátásban,  

• a munkahelyteremtést támogató helyi fejlesztési programok kidolgozásában és 

megvalósításában,  

• a kulturális közfoglalkoztatásban,  

• a helyi közösségi művelődési modellek módszertani fejlesztésében, kidolgozásában a 

jó példák adaptációjában és kiterjesztésében,   

• a helyi értékek feltárásának ösztönzésében,  

• a Hungarikum-törvényből adódó társadalomfejlesztési feladatok ellátásában,  

• a felnőttképzési formák fejlesztésében,  
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• a kistelepüléseken megvalósuló közösségi művelődés, humánerőforrás- és 

eszközfejlesztés programok kidolgozásában és koordinációjában. 

A Nemzeti Művelődési Intézet egyszerre biztosít hátteret a hagyományos nemzeti kultúra, a 

kortárs kulturális értékek, aktivitások és a nemzetközi közösségi kezdeményezések 

támogatásának. Küldetésében hangsúlyos szerepet kap a magyar nemzeti értékek gondozása. 

Kulturális kapcsolatrendszerét hazai, határon túli és nemzetközi szinten is folyamatosan építi, 

fejleszti, és elősegíti a szakemberek hálózati együttműködést. Munkájának középpontjában a 

helyi társadalom fejlesztése, a közösségek megerősítése, az alapértékek közvetítése áll. 

Közös céljuk a generációk közötti együttműködés előmozdítása, a fiatalok társadalmi 

felelősségvállalását ösztönző kezdeményezések módszertani támogatása, a hátrányos helyzetű 

térségekben élő, illetve a szociokulturális hátrányokkal küzdő fiatalok számára a társadalmi, 

kulturális, szociális felzárkózás lehetőségét megteremtő mintaprogramok alkalmazása. A 

vidék megtartó erejének tovább fokozását segítik például az „Újra öltünk, örökítünk” vagy a 

„Kapunyitogató” értékfeltáró és közösségépítő mintaprogramok 

A Nemzeti Művelődési Intézet hangsúlyt helyez a horizontális területek fejlesztésére, a 

kulturális alapellátás biztosításában. Kiemeltek az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokat, 

különösen a kulturális szegénység elleni küzdelmet, a hátrányos helyzetű térségek és 

társadalmi csoportok, a munkanélküliek hátrányainak mérséklését, a nemzeti és etnikai 

kisebbségek, a történelmi egyházak művelődési tevékenységének, kultúrájának támogatását. 

Ezt a célt erősíti a kulturális alapellátás rendszerének kibővítése, a közösségi helyiségek 

felújítását támogató célzott belügyminisztériumi program, amelynek koordinációját az NMI 

végzi. 

Folytatásra és területi kiterjesztésre méltó Nógrád megyei programok 

"Gondolkodjunk közösen - szervezkedjünk együtt„ - közösségfejlesztő folyamatok 

Nógrád megyében program keretében 

o az erőforrások feltárása és mozgósítása 

o a helyi cselekvő emberek felkutatása 

o közösségfejlesztés  

o partnerség építése, párbeszéd a településen kívül/belül 

o helyi közösségek: közös tervezés, cselekvés 

o helyi cselekvési programok születése 
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„Pajtaszínház” - Amatőr színjátszó körök újjáélesztése Nógrád megyében program 

keretében 

o A színjátszó hagyományok felelevenítése (közösségfejlesztés) 

o Pld egy színdarab előadása 

 „Túl az Óperencián” - a Népmese Napja Bujákon program kertében 

o a mese erkölcsi nevelő ereje 

o óvodapedagógusok kezdeményezése 

o több generáció képviselteti magát. 

o Rajzkiállítás: „kedvenc mesém” 

„Unokáink is láthassák” – digitális értékmentés Nógrád megyében program keretében 

o a kulturális közfoglalkoztatás koordinátoraival közösen a megyei értékek 

fennmaradása, dokumentálása 

o filmek, fotók, leírások készítése  

Ifjúsági klubok mentorálása és újak generálása program keretében 

o 2015-ben Palotás, Nógrádmegyer, Cered településekben folyt program folytatása 

o a helyi ifjúság ösztönzése közösségben való gondolkodásra. Célcsoport: a 15-30 év 

közötti korosztály. Témakörök: önismeret, továbbtanulás, önkéntesség, biztonságos 

közlekedés  

Éneklő ifjúság – Kórustalálkozók program keretében 

o Nógrád megyei zeneiskolák, művészeti iskolák, általános iskolai zenetagozatos 

különböző korcsoportokhoz tartozó osztályok bevonása, részvétele 

o Cél: a zeneoktatás, a lelki-fizikai egészség megőrzése, az esztétikai nevelés, a hallás, 

zeneértés fejlesztése 

Hogyan lesz a fűzfából kosárvessző program keretében 

o 2014 sikeres kosárfonó képzés után 2015-ben nyersanyag termesztése  

o Cél: munkahelyteremtés, szövetkezet létrehozása 

Kapunyitogató Nógrádban program folytatása 

o a helyi közösségek bemutatkozása 

o a helyi értékek közvetítése 

o közösségépítés 
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o Eddigi eredmények: 12 település részvételével 24 program: Csitár, Legénd, 

Herencsény, Szécsényfelfalu, Ságújfalu, Egyházasgerge, Bokor, Garáb, Kisecset, 

Szarvasgede, Nemti, Lucfalva 

MÚZSA Művészeti Fesztivál Nógrád megye amatőr művészeti fesztiválja folytatása 

o Eddigi eredmények: 6 járás – 12 elődöntő. Települési résztvevők. Kategóriák 

irodalom énekelt és hangszeres zene 

A népdalkörök szakmai fejlesztése 

o utazó énektanár 

o amatőr népdalkörök segítése 

o új tagok toborzása 

o Hagyományőrzés, - örökítés  

Az Önszerveződő közösségek támogatása A pásztói járásban megkezdődött támogató 

program kiterjesztése Nógrád megye járásaiban. Célok: 

o helyi közösségek fejlesztése 

o öntevékenység erősítése 

o Információáramlás segítése 

o jó, követendő példák bemutatása 

o partnerség, kapcsolatrendszerek erősítése  

Közművelődési szakmai napok folytatása 

o Megyei közművelődési szakemberek találkozása 

o új információk, ismeretek, pályázatok 

o Cél: a közösségi művelődés területén dolgozók szakmai munkájának segítése 

Települési értéktárak kialakítása 

o Települési értéktárak kialakítása a 2012. évi XXX. Törvény értelmében 

o közösségfejlesztésben alkalmazott módszerek, a helyi lakosság bevonása, 

aktivizálása 

o Nagyoroszi, Nógrád, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Dejtár Szente, Hont, Szanda 

települések tapasztalatainak felhasználása 

Települési értéktár klubok kiterjesztése 

o Eddigi eredmények: 2014 - települési értéktár bemutatók 
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o 2015-től települési értéktár klubok (Endrefalva, Etes, Karancslapujtő, 

Mihálygerge, Nagylóc, Nógrádmegyer, Rimóc, Ságújfalu településekben 

IKSZT mentorálás folytatása 

o „Többcélú közösségi terek fejlesztése” 

o TÁMOP  Építő közösségek” – B) A korszerű többfunkciós (multifunkcionális) 

közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új 

tanulási formák kialakulásának elősegítése 

o A szakmai módszertani fejlesztő projekt célja a többfunkciós közművelődési 

intézmények szolgáltatásainak közösségi alapú fejlesztése. 

Kulturális Közfoglalkoztatási Program (2015. március 1.-2016. február 29) folytatása 

o Eddigi eredmények: 315 fő közösségi munkás, 21 fő közösségi koordinátor 7 fő 

pénzügyi asszisztens 5 fő szakmai asszisztens 2 technikai munkatárs 

o 205 Partnerszervezet ebből: 101 önkormányzat 18 kulturális intézmény 78 civil 

szervezet 1 szociális szövetkezet 7 katolikus plébánia 

 

 

11. A sport és a testnevelés fejlesztése a megyében 

Nógrád megye Közgyűlése 2010-ben elkészíttette a középtávra szóló sportfejlesztési 

koncepcióját. A dokumentum eredetileg 5 éves időtávra készült, azonban az abban tervezett 

fejlesztések nagy többsége ma is időszerű. A humánfejlesztési stratégia sporttal összefüggő 

javaslatai alapvetően a sportkoncepcióban megfogalmazottakra épít, aktualizálva, kiegészítve 

a javaslatokat. 

 

Nógrád megyében elő kell segíteni az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő 

jogai gyakorlati megvalósítását, az esélyegyenlőség jegyében folytatott sporttevékenységet, 

ideértve a kisebbségek és a hátrányos helyzetűek sportját. Egyaránt támogatandó a verseny- és 

a szabadidő sport, az iskolai- és a diáksport, valamint a nemzetközi sportkapcsolatok. A 

testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a 

környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztésekkel. Az önkormányzatok 

feladata, hogy a sport járuljon hozzá az önveszélyeztető káros tendenciák csökkentéséhez, 

gondoskodjon a sportrendezvények biztonságáról, a sportolói személyiségvédelemről.  
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A sportkoncepció feladata, hogy tartalmazza a sport szervezésével, irányításával kapcsolatos 

teendőket, meghatározza a prioritásokat, azt a sajátos szervezeti struktúrát, amely erősíti a 

sport társadalmi funkcióját és lehetővé teszi az önkormányzati szándékok és döntések 

végrehajtását. A megyei humánfejlesztési stratégia sporttal összefüggő prioritásai: 

- meg kell őrizni, sőt egyes területeken javítani kell a megyei sportstruktúrát, 

- versenysportban kezdeményezni és támogatni kell a differenciált fejlesztést, 

- bővíteni kell a bajnoki rendszert és növelni kell a megyébe lebonyolításra kerülő 

sportrendezvények számát, 

- eredményes sportágakban szélesíteni kell a felmérést és a feltételekkel rendelkező 

helyeken utánpótlás központokat kell létrehozni, 

- nagyobb figyelmet kell fordítani a fogyatékosok és a kisebbséghez tartozók sportjára, 

- bővíteni szükséges a szabadidősport választékát, és a résztvevők számát, 

- a megyei adottságok figyelembevételével szükséges a turizmust és a természetjárást 

fejleszteni, 

- erősíteni kell a civil szervezetek szerepét a sportirányításban, 

- a feladatok megvalósításához szükség van a sport feltételrendszerének további javítására. 

 

Feladatok az iskolai testnevelés terén: 

A testnevelés és a sport egymástól elválaszthatatlan fogalmak, együtt kezelhetők, egymással 

folyamatos kölcsönhatásban vannak. Csak ott van megfelelő színvonalú eredményes 

utánpótlás-nevelés és versenysport, ahol a testnevelés és diáksport ügye rendben van. A 

testnevelés és sport megszerettetése a családban kezdődik, de meghatározó erővel bírnak a 

nevelési – oktatási intézmények. Ezt a célt jól szolgálta a mindennapos testnevelés kötelező 

bevezetése központilag valamennyi iskolában. E téren feladat a mindennapos testnevelés 

tárgyi feltételeinek (tornatermek, sporteszközök), valamint szakmai feltételeinek (a tanórák 

érdemi kitöltése szakmailag magas színvonalon) folyamatos javítása biztosítva ezzel a 

testnevelési órák hatékonyságának javítását. Növelni kell a középiskolás korúak rendszeres 

sportfoglalkozásokon való részvételének arányát. 

 

Feladatok a szabadidősportok terén: 

A megyei önkormányzatnak közre kell működnie a szabadidősport népszerűsítésében, a 

nagyobb szabadidős események lebonyolításának támogatásában, a létesítményi feltételek 

javításában. Kezdeményeznie kell, hogy a megye tanintézetei biztosítsanak 
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sportlétesítményeikben meghatározott időpontokban, a lakosság számára sportolási 

lehetőséget. 

A megyében a turizmus és a természetjárás kihasználatlan lehetőségekkel rendelkezik. A 

sportszervezeteknek több olyan sportág rendezvényeit kell bővíteni, amelyek kedvező és 

népszerű idegenforgalmi és a megye kiránduló helyein kerülnek lebonyolításra (kerékpár, 

teljesítménytúrázás, tájfutás, sportturizmus, természetjárás, stb..) Ugyanakkor minden 

szervezettel össze kell fogni ezeknek a programhelyeknek minél komfortosabbá tétele 

érdekében. Segíteni kell a szervezett turizmust, az öntevékeny kirándulóknak pedig 

rendszeres, színvonalas programokat kell biztosítani. A teljesítménytúrák szerepe növelendő, 

építve a Mátra, a Cserhát és a Karancs-Medves térség kiváló adottságaira. 

 

Feladatok a fogyatékkal élők és kisebbségben lévők sportja terén: 

A fogyatékkal élő emberek életében a sport az önértékelés és az önbecsülés megszerzésének 

fontos eszköze. Ezért egyre több lehetőséget kell számukra biztosítani, hogy a sportban is 

bizonyíthassák „egyenrangúságukat”. Feladatuk, hogy a különböző fogyatékkal élő csoportok 

számára – a Fogyatékkal Élők Megyei Sportbizottsága és a Megyei Fogyatékos Szervezetek 

közreműködésével – rendszeresebb mozgási lehetőség legyen biztosítva. A sportcélú 

beruházásoknál kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy az objektumokat a fogyatékkal élő 

emberek is használni tudják. A roma kisebbség rossz egészségi és életfeltételein a sport 

segítségével is lehet javítani. Ezért szükséges közülük minél több fiatalt bevonni a 

szakosztályi munkába, ahol nem csak fizikai felkészítést, hanem az életre való nevelésüket és 

a társadalomba való beilleszkedésüket is segítik. 

 

Feladatok a versenysport terén: 

Tudomásul kell venni, hogy Nógrád megye a következő években sem lesz a verseny- és 

élsport „fellegvára”, a jelenlegi helyzetnél azonban néhány területen megvan az előrelépés 

lehetősége. Az adottságok néhány csapat magasabb osztályban történő szereplését és néhány 

tucat élsportoló versenyeztetését teszik lehetővé. Természetesen a fentiek mellett szükség van 

egy erős középszintű és alapfokú versenysport struktúrára. A versenysportnak csak abban a 

helyzetben van előrelépési lehetősége, ha maximálisan és hatékonyabban használjuk ki 

lehetőségeinket, ha jobb lesz az együttműködés és nem utolsósorban differenciálunk 

sportágak, sportegyesületek, szakosztályok között. Ez alapján kell az önkormányzati és 

közvetve szerzett állami, vállalkozói pénzeszközöket felhasználni. 
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A megye sportrendezvény szervező, lebonyolító képessége eddig is jó színvonalú volt, és 

jelenleg is van néhány hagyományos verseny. Természeti adottságokat és a létesítmény 

helyzetet figyelembe véve azonban növelni kell a kiemelt hazai és nemzetközi 

sportesemények számát. A bővítés teremsportágakban, teljesítménytúrázásban, tájfutásban, 

horgászatban, triatlonban, autó-motorsportban és labdarúgásban lehetséges. Jelentősen 

növekszik az élsport szórakoztató funkciója. Napjainkban egy-egy hétvégén 25-30 ezer ember 

tölti szabadidejét Nógrád megyében sportesemények látogatásával. Ez a létszám az 

eredmények javulásával növekedhet. 

 

Létesítményfejlesztési feladatok: 

A következő öt évben a megyei sportlétesítmények fejlesztése kétirányú:  

- Egyrészt a meglévő szabadtéri, illetve fedett sportlétesítmények állagmegóvásáról, 

felújításáról kell gondoskodni a létesítménytulajdonosokkal közösen. Ehhez döntően helyi 

forrásokra kell és lehet támaszkodni, bár a különböző iskola-felújítási pályázatok is 

nyújthatnak segítséget. 

- Másrészt a települési önkormányzatok kezdeményezésével új sportlétesítmények 

létrehozását kell támogatni. Szükséges lenne Balassagyarmat, Szécsény, Pásztó térségében 

tanuszoda építése. 

Mindenképpen aktuálissá vált – elsősorban az atlétika, de más sportágak szempontjából is – 

egy műanyag borítású atlétikai pálya építése a megyében. Ezek mellett országos pályázatok 

segítségével több kisebb, különböző méretű szabadtéri pálya létrehozása kívánatos. 

 

Pénzügyi feltételek biztosítása: 

Továbbra is az önkormányzatok lesznek a sport támogatói, bár a központi elvonások miatt a 

korábbinál is nehezebb helyzetben vannak. A lakosság fizetőképessége csökkent és a 

szponzorálási háttér szűkült. A gazdaság várható javulása, állami támogatások növekedése, az 

önkormányzatok pénzügyi helyzetének pozitív változása, a lakossági pénzeszközök bővülése 

teszi lehetővé a fejlesztési elképzelések megkezdését, megvalósulását. Szükséges pályázati 

források bevonása, különös tekintettel az EFOP és a TOP és további hazai pályázati 

lehetőségekre. Mindezekhez még a sportszervezetek szigorúbb, céltudatosabb gazdálkodása 

szükséges. 
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A területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott és 
elfogadott– a humánstratégiában kiegészített - átfogó célok 
teljesülésének feltételei 
Alapfeltételek: 

o Partnerség és együttműködés a térségi és helyi társadalom képviselői (tagjai) és az itt 

élő, a humánszolgáltatásokban dolgozó szakemberek között 

o A térség és a települések fejlődésében elkötelezett (illetve az egészségben a jólét és a 

tudás bővítésében érdekelt) helyi társadalom 

o A humánkapacitások bővítése úgy megyei-, mint térségi illetve települési szinten a 

területfejlesztés intézményeitől, az ellátó- és szolgáltató rendszer intézményeiig.  

o A szakértelmiség kellő számú jelenléte és társadalmi felelősségvállalásának 

megőrzése, illetve erősítése (a térségi és a helyi szakértelmiség megtartása, újabb 

értelmiségi csoportok térségbe vonzása, letelepítése) 

o Képességek és tudás a sajátos feladatok elvégzéséhez, a társadalmi szerepek hatékony 

ellátásához 

o A helyi értelmiség biztonságos megélhetéséhez, jó közérzetéhez és elégedettségéhez 

szükséges feltételek megléte (illetve javulása) 

o A sajátos fejlesztést igénylő térségek egyedi kezelését és ellátását biztosító 

szakemberek biztosítása (orvoshiány, pedagógushiány megszüntetése 

o A feladatok ellátásához szükséges intézményi és tárgyi feltételek megléte 

(gyermekintézmények, iskolák, egészségügyi-, szociális ellátó létesítmények, kultúra 

intézményei, speciális intézmények) 

o Az értelmiségi munkához és léthez szükséges feltételek biztosítása (kiemelten a 

városi-, térségközponti településeken), illetve ezek elérhetősége 

o Az értelmiség anyagi és erkölcsi elismerése az életpályamodellek és ehhez kapcsolódó 

programok kiterjesztése az orvosi és a pedagógus pályán kívüli humánértelmiségi 

pályákra  

o Szakmai díjak és elismerések rendszerének bővítése (pld „Veszprém megye legjobbjai 

2016” díj alapítása – óvónő, pedagógus, háziorvos, kórházi orvos, betegápoló, védőnő, 

szociális ápoló kategóriában. 

o Megyei és városi ösztöndíjprogramok 
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Eszközök a humánstratégiában meghatározott célok teljesüléséhez. 

TÁRSADALOMÉPÍTÉS, A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE 

o A meglévő szellemi kapacitások, szakmai kompetenciák és tapasztalatok integrálása a 

megye, illetve annak térségei fejlődése szolgálatába 

o A térségi és helyi humánértelmiség erőteljesebb bevonása térség és a települések 

fejlesztésébe a humánstratégiai célok elérésébe 

o A civil szféra, a helyi (és térségi) társadalom önszerveződő formáinak (szervezeteinek) 

erősítése,  

o A fejlesztésben elkötelezett közhasznú egyesületek támogatása 

o A megye, a várostérségek és a települések fejlesztése, fejlődése iránt elkötelezett 

ernyőszervezetekbe való integrálódás elősegítése. 

 

SZERVEZETÉPÍTÉS 

o A területfejlesztés és a humánerőforrás fejlesztés térségi és helyi 

intézményrendszerének kiépítése ÉRTELMISÉGI PÁRBESZÉD ÉS PARTNERSÉG 

A MEGYE FEJLŐDÉSÉÉRT 

o A szervezetfejlesztés keretében FEJLESZTŐ ÉS EGYEZTETŐ FÓRUMOK 

rendszerének kialakítása, azok bővítése. A sikeresen működő megyei területfejlesztési 

szakmai kollégium mintájára – annak működési tapasztalatai felhasználásával – 

térségi (járási, vagy várostérségi) fejlesztési fórumok szervezése és működtetése úgy a 

területfejlesztés, mint az annak is részét képező humánfejlesztés tématerületein. 

A fejlesztésben érdekelt szervezetek és szakemberek intézményesített 

együttműködésének célja: 

o a problémák azonosítása, az ok- okozati összefüggések térség specifikus 

módon történő feltárása minden tématerületen,  

o a reális helyzetértékelés elősegítése, 

o a fejlesztési célkitűzések és prioritások legitim módon történő meghatározása, 

o a fejlesztési stratégiák kialakítása, 

o együttműködés és összehangolt feladatmegosztás a megvalósításban, 

o a változások értékelése, visszajelzés a tervezés és az irányítás felé. 
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o A fejlesztő és egyeztető fórumokon belül megfogalmazódó tudás és tapasztalat 

beintegrálása a megyei és térségi fejlesztési stratégiák alakításába, a reálfolyamatok 

monitoringozásába, a szükségessé váló változtatások megfogalmazásába. 

 

o Helyi és megyei értelmiségi csoportok bevonásával SZAKMAI KLUBOK 

létrehozásának, működésének támogatása a megyeszékhelyen és a járásközponti 

városokban úgy az egészségügy, mint a köznevelés, a szociális és társadalmi 

felzárkóztatás, a család és ifjúságügy, a kultúra, a felsőoktatás, illetve a sport 

tématerületein. A térségi és a helyi szakmai közélet élénkítése a szakmai kamarák 

bevonásával. 

o  A speciális szakmai klubokban megfogalmazódó javaslatok integrálása a 

területfejlesztési és humánstratégiai szakmai kollégiumok munkájába 

 

SZAKMAI KOMPETENCIÁK ÉS KÉPESSÉGEK BŐVÍTÉSE, GAZDAGÍTÁSA 

o Képzések, továbbképzések biztosítása, a speciális tudások és képességek bővítése  

 

o Az önképzés támogatása  

 

o A jó gyakorlatok elterjesztése. Ennek érdekében a jó gyakorlatokat tartalmazó 

speciális programok számbavétele, azok Nógrád megyében való alkalmazásuk 

relevanciájának vizsgálata, feltételei megteremtése  

o a gyermek- ifjúság és családvédelem 

o a közegészségügy, a megelőzés és a gyógyítás, 

o a köznevelés,  

o a szociális és társadalmi felzárkóztatás,  

o a kultúra,  

o a felsőoktatás, és a sport tématerületein 

 

 



87 
 

Az ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Észak-Magyarországi Operatív 
Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és 
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák 
kidolgozása” projekt keretében 2015-ben készült járásszékhely 
ITS-ek célkitűzéseinek értékelése a humánfejlesztés 
vonatkozásában 
Az alábbi fejezetben bemutatásra kerülnek a 2015-ben a megye járásszékhelyein elkészült 

ITS-ekben rögzített célok, illetve beavatkozások, amelyek a humán területet érintik. 

Javaslatunk szerint e fejezet tartalmával célszerű kiegészíteni Nógrád megye területfejlesztési 

programját. 

 

A megyeszékhelyek és a megye járásszékhelyeinek ITS-eit az alábbi – humán területeket 

felölelő - témakörökre kiterjedően tekintettük át: 

 a népességmegtartás 

 az életminőség javítása  

 az egészségi állapot javítása, az egészségügy fejlesztése, sport 

 a szociális ellátás javítása 

 a család és gyermekvédelem 

 a társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség 

 köznevelés 

 képzettség növelése, szakképzés, továbbképzés 

 felsőoktatás 

 a nemzetiségi és civil kapcsolatok 

 kulturális szolgáltatások 

 a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 

 

A fenti 12 témakör eltérő súllyal jelenik meg a 2015-ben készült városi ITS-ekben. 

Értelemszerűen az egyes városok stratégiájának fókusza eltérő, hiszen az alapvetően a helyi 

illetve várostérségi sajátosságokra tekintettel készült. Rétságon nem készült ITS. A 12 

témakör közül egy városi ITS átlagosan mindössze átlagosan 6-7 területre helyez nagy 

hangsúlyt, és fogalmaz meg városi középtávú célokat. Feltűnő, hogy pl. „az életminőség 

javítása” témakör egyetlen ITS-ben sem jelenik meg markánsan és közvetlenül. A 
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népességmegtartás, mint fejlesztési cél, egyedül Salgótarján esetében fogalmazódott meg, 

miközben ez a probléma gyakorlatilag az egész megyét érinti. 

 

A „egészségi állapot javítása, az egészségügy fejlesztése, sport” és a „köznevelés” az a 

szegmens, amely kivétel nélkül minden vizsgált város stratégiájában megjelenik 

célkitűzésként. A „szociális ellátás javítása” és a „képzettség növelése, szakképzés, 

továbbképzés” szintén nagy fontosságú terület, Salgótarján kivételével valamennyi 

járásszékhely ITS-ében a célok között szerepel, hasonlóan a „társadalmi felzárkózás, 

esélyegyenlőség” témakörhöz, amely Balassagyarmat kivételével valamennyi város esetében 

a célok része. A „kulturális szolgáltatások” Bátonyterenye és Szécsény kivételével stratégiai 

cél, minden járásszékhely stratégiájában. 

 

A „család és gyermekvédelem”, „a társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség” összességében 

csak átlagos súlyúnak tekinthető a stratégiákban. Ez feltehetőleg azzal magyarázható, hogy a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programban ezek a feladatok nagyobb hangsúlyt kaptak. 

 

A humánfejlesztésre vonatkozó célkitűzések Salgótarján és Nógrád megye járásszékhely 
városai Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban: 

Az ITS-ekben megfogalmazott átfogó célok és tematikus célkitűzések  

Népességmegtartás vonatkozásában: 

• Demográfiai stabilitás biztosítása (Salgótarján) 
• Helyi identitás fejlesztése (Salgótarján, Szécsény) 
• „Családbarát város” program (Balassagyarmat) 
• Diákösztöndíj programok (Balassagyarmat) 

Az egészségi állapot javítása, az egészségügy fejlesztése, sport vonatkozásában 

• Egészségügyi ellátás fejlesztése (Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, 
Szécsény) 

• Egészségvédelmi programok (Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó) 
• Sportlehetőségek fejlesztése (Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó, Szécsény) 

A szociális ellátás javítása vonatkozásában 

• Nappali melegedő létrehozása (Balassagyarmat) 
• Szociális ellátás javítása (Pásztó, Szécsény) 
• Családi napközik létrehozása (Bátonyterenye) 
• Szociális rehabilitációhoz kapcsolódó rendezvények (Balassagyarmat) 
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A társadalmi felzárkózás, esélyegyenlőség vonatkozásában 

• Felzárkóztató és megelőző programok (Salgótarján) 
• Esélyegyenlőséget biztosító programok (Pásztó) 

Köznevelés vonatkozásában: 

• Oktatási intézmények képzésfejlesztése (Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, 
Pásztó, Szécsény) 

Képzettség növelése, szakképzés, továbbképzés vonatkozásában 

• Munka-erőpiaci igényekhez alkalmazkodó képzésfejlesztés (Balassagyarmat, 
Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény) 

Felsőoktatás vonatkozásában 

• Kapcsolatok erősítés a felsőoktatási intézményekkel a munka-erőpiaci igényekhez 
igazodó hatékony képzés érdekében (Salgótarján, Bátonyterenye, Szécsény) 

Nemzetiségi és civil kapcsolatok vonatkozásában 

• Civil szervezetek támogatása, önkéntesség terjesztése (Balassagyarmat, 
Bátonyterenye, Pásztó) 

Kulturális szolgáltatások vonatkozásában 

• Kulturális élet fejlesztése programokkal (Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó) 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása vonatkozásában 

• A szolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése (Salgótarján, Balassagyarmat) 

(Megjegyzés: Rétságon nem készült ITS) 

 

 

 



Az EFOP-ból megvalósítani tervezett – a humánstratégia tématerületeit is érintő - tervezett beavatkozások 
Salgótarján MJV és Nógrád megye járásszékhely városai Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban 

 

 

Népességmegtartás 

 

 

Az egészségi állapot 
javítása, az egészségügy 

fejlesztése 

sport 

 

 

A szociális ellátás javítása 

 

 

Társadalmi felzárkózás,  

esélyegyenlőség  

 

 

Köznevelés 

 

Nemzetiségi és civil kapcsolatok 

 

 

Az ITS-ekben 
megfogalmazott 

átfogó célok  

és tematikus 
célkitűzések 

„Családbarát város” program 
(Balassagyarmat) 

 

Diákösztöndíj programok 
(Balassagyarmat) 

Egészségtudatosságra nevelő 
programok (Balassagyarmat) 

 

Szenvedélybeteg ellátó 
központ kialakítása 
(Bátonyterenye) 
 

Szociális ellátás fejlesztése 
(Balassagyarmat, 
Bátonyterenye) 

 

Családi napközi létrehozása 
(Bátonyterenye) 

Felzárkóztató és megelőző 
programok (Balassagyarmat) 

Iskolai képzés fejlesztése 
továbbképzésekkel és 
módszertanfejlesztéssel 
(Balassagyarmat, Bátonyterenye)  

Híd a helyi identitás és kohézió 
megerősítésére  
(Bátonyterenye) 

 

A TOP-ból megvalósítani tervezett – a humánstratégia tématerületeit is érintő - tervezett beavatkozások  
Salgótarján MJV és Nógrád megye járásszékhely városai Integrált Településfejlesztési Stratégiáiban 

 

 

Népességmegtartás 

 

 

Az egészségi állapot javítása, az 
egészségügy fejlesztése 

sport 

 

 

A szociális ellátás javítása 

 

 

 

Köznevelés 

 

Nemzetiségi és civil kapcsolatok 

 

Kulturális szolgáltatások 

 

Az ITS-ekben 
megfogalmazott 

átfogó célok  

és tematikus 
célkitűzések 

Helyi identitás 
fejlesztése 
(Salgótarján, 
Szécsény) 

Egészségügyi ellátás 
infrastruktúrafejlesztése 
(Salgótarján, Pásztó) 

 

Sport infrastruktúrafejlesztés 
(Szécsény) 

Szociális rehabilitációhoz 

kapcsolódó rendezvények 
(Balassagyarmat) 

Óvodafejlesztés (Salgótarján, 
Bátonyterenye) 

 

Komplex oktatási 
intézményfejlesztés (Szécsény) 

Civil szervezetek tevékenységének 
erősítése (Balassagyarmat, 
Bátonyterenye) 

Kulturális intézmények infrastruktúra-
fejlesztése (Bátonyterenye, Pásztó) 

 

Programkínálat bővítése 
(Balassagyarmat, Szécsény) 

 

 



Melléklet – Tervezett beruházások a humáninfrastruktúra területén a megyei önkormányzat 
adatszolgáltatása alapján 

 

Akadálymentesítés 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés  

Akadálymentesítés Kálló Pásztói 11 TOP 4 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése 

Drégelypalánk 

 
Balassagyarmati 26 TOP 4 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése 

Balassagyarmat 

 
Balassagyarmati 76 TOP 4 

A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló 
intézmények akadálymentesítése 

Balassagyarmat 

 
Balassagyarmati 27 TOP 4 

Orvosi rendelő akadálymentesítése Bánk Rétsági 19 TOP 4 

Gyermekorvosi rendelő akadálymentesítése Nógrád Rétsági 3 TOP 4 

Háziorvosi rendelő akadálymentesítése. felújítása, energetikai 
korszerűsítése Ősagárd Rétsági 21 TOP 4 

Orvosi rendelő akadálymentesítése Szente Rétsági 5 TOP 4 
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Egészségügyi/szociális infrastruktúra 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

Egészségházak és szociális infrastruktúra fejlesztése Salgótarján   930 TOP4 
Egészségház kialakítása a Kisterenyei városrészben Bátonyterenye Bátonyterenyei 300 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Lucfalva Salgótarjáni 30 TOP 4 

Orvosi rendelő korszerűsítése Szuha, Mátraalmás Bátonyterenyei 21 TOP 4 

Orvosi és védőnői rendelő felújítása  Nemti Bátonyterenyei 61 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Szécsény Szécsényi ? TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Ludányhalászi Szécsényi 52 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Magyargéc Szécsényi 101 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Erdőkürt Pásztói 35 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Buják Pásztói 71 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Héhalom Pásztói 152 TOP 4 

Egészségügyi alapszolgáltatás fejlesztése Vanyarc Pásztói 53 TOP 4 

Szociális infrastruktúra fejlesztése Felsőtold Pásztói 120 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Szilaspogony Salgótarjáni 18 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Ságújfalu Salgótarjáni 72 TOP 4 
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Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Lucfalva Salgótarjáni 30 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Karancsalja Salgótarjáni 82 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Karancslapujtő Salgótarjáni 184 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Karancskeszi Salgótarjáni 57 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Karancskeszi Salgótarjáni 25 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  Bárna Salgótarjáni 10 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Debercsény Balassagyarmati 22 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Cserhátsurány Balassagyarmati 111 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mohora Balassagyarmati 52 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Csitár Balassagyarmati 31 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Becske Balassagyarmati 31 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Őrhalom Balassagyarmati 50 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Balassagyarmat Balassagyarmati 131 TOP 4 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Balassagyarmat Balassagyarmati 63 TOP 4 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Balassagyarmat Balassagyarmati ? TOP 4 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Csitár Balassagyarmati 10 TOP 4 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Terény Balassagyarmati 69 TOP 4 

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Őrhalom Balassagyarmati 0,3 TOP 4 
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Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Érsekvadkert Balassagyarmati 29 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Rétság Rétsági 16 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Romhány Rétsági 69 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Felsőpetény Rétsági 34 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Berkenye Rétsági 31 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Nógrádsáp Rétsági 48 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Legénd Rétsági 61 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Diósjenő Rétsági 100 TOP 4 

Orvosi rendelő felújítása Szátok Rétsági 55 TOP 4 

 

Városrehabilitáció 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

Városközpont rehabilitáció Rétság Rétsági 1016 TOP 2 
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Humán fejlesztés/képzés 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

A helyi identitás és kohézió erősítése Salgótarján  347 TOP 6.4 
Járási identitási program Bátonyterenye Bátonyterenyei 53 TOP 6 

Járási identitási program Szécsény Szécsényi 50 TOP 6 

Járási identitási program Pásztó Pásztói 70 TOP 6 

 

Iskola/óvoda/bölcsőde 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

Óvodák infrastrukturális fejlesztése Salgótarján   1586 TOP 1.4 
Bölcsőde és óvoda felújítása, bővítése Bátonyterenye Bátonyterenyei 152 TOP 1 

Óvoda energetikai fejlesztése Mátramindszent Bátonyterenyei 47 TOP 3 

Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése Mátramindszent Bátonyterenyei 64 TOP 3 

Óvoda felújítása Nemti Bátonyterenyei 53 TOP 3 

Óvoda fejlesztés Szécsény Szécsényi 230 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Héhalom Pásztói 87 TOP 1 
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Óvoda fejlesztés Vanyarc Pásztói 56 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Pásztó Pásztói 218 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Ecseg Pásztói 39 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Mátraszőlős Pásztói 18 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Kisbágyon Pásztói 33 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Buják Pásztói 5 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Erdőtarcsa Pásztói 69 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Jobbágyi Pásztói 76 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Szarvasgede Pásztói 35 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Pásztó Pásztói 90 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Pásztó Pásztói 39 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Szurdokpüspöki Pásztói 30 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Egyházasdengeleg Pásztói 43 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Szilaspogony Salgótarjáni 22 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Cered Salgótarjáni 25 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Karancsalja Salgótarjáni 44 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Karancskeszi Salgótarjáni 139 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Karancsság Salgótarjáni 25 TOP 1 
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Óvoda fejlesztés Somoskőújfalu Salgótarjáni 28 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Ipolytarnóc Salgótarjáni 34 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Zabar Salgótarjáni 25 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Karancslapujtő Salgótarjáni 127 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Herencsény Balassagyarmati 30 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Mohora Balassagyarmati 59 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Csitár Balassagyarmati 10 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Érsekvadkert Balassagyarmati 381 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Szanda Balassagyarmati 38 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Ipolyvece Balassagyarmati 11 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Patak Balassagyarmati 52 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Őrhalom Balassagyarmati 25 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Őrhalom Balassagyarmati 5 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Balassagyarmat Balassagyarmati 260 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Drégelypalánk Balassagyarmati 25 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Rétság Rétsági 254 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Rétság Rétsági 92 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Alsópetény Rétsági 304 TOP 1 
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Óvoda fejlesztés Romhány Rétsági 43 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Nógrád Rétsági 68 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Nézsa Rétsági 46 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Felsőpetény Rétsági 83 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Nőtincs Rétsági 38 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Borsosberény Rétsági 73 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Nógrádsáp Rétsági 60 TOP 1 

Óvoda fejlesztés Legénd Rétsági 46 TOP 1 

 

Sport/rekreáció 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

Sport és kulturális centrum kialakítása a volt Honvédségi 
Sportkombinát területén Rétság Rétsági 571 TOP 2 
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Szociális városrehabilitáció 

Projektcím Település Járás Költség-igény, 
millió Ft TOP intézkedés 

Szociális városrehabilitácó Salgótraján Salgótarján 563 TOP 4.4 
Szociális városrehabilitácó ESZA Salgótraján Salgótarján 202 TOP 6.3 
Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA program Bátonyterenye Bátonyterenyei 31 TOP 6 

Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA program Szécsény Szécsényi 29 TOP 6 

Pásztói szociális városrehabilitáció Pásztó Pásztói 200 TOP 4. 

Szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA program  Pásztói 40 TOP 6 

 

 

 

Salgótarján-Budapest, 2015. december 

Készítették:  

Dr. Móricz Zsolt 

Regős Ágnes 

Tóth Anett Krisztina 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 
állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a jövő évre szóló munkatervük, 
munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei 
               

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a jegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 
szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
              dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy egyes rendkívüli, előre nem látható körülmények 

fennállása esetén az ülésterv szerinti soron következő ülést az üléstervben megjelölt időponttól 
eltérő időpontra hívja össze. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  

4. A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje meg. 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

93/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2016. évi ülésterve 



A 93/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 

 

 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2016. évi ülésterve 
 

A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között 
történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról szóló jelentést. 
 
A közgyűlés – az üléstervben ütemezetteken túl – szükség szerint megtárgyalja: 
 

− A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket; 

− A vagyoni kérdéseket; 

− Az alapító okirat módosítását; 

− A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását; 

− Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés(ek) 

tapasztalatairól készített tájékoztatót; 

− A „Nógrád” név használatához kapcsolódó fellebbezéseket; 

− Az ajánlatkérői feladatokat a közbeszerzési szabályzatban rögzített esetekben; 

− A Közbeszerzési Szabályzat módosítását; 

− A Nógrád Megye Önkormányzata részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat; 

− Alapítványi támogatásokat; 

− A jogszabályok változásából eredő esetleges munkáltatói intézkedéseket; 

− A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó intézkedéseket, illetve a 

szükséges döntések meghozatalát; 

− A 2014-2020 közötti Európai Uniós végrehajtási munkafázisával kapcsolatos aktuális 

feladatokat; 

− Az oktatás, tudományos élet, kutatás-fejlesztés és a területfejlesztési feladatainkhoz 
kapcsolódó egyéb területek képviselőivel kötendő együttműködésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatokat, megállapodásokat, azok jellegétől függően. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Törvényességire leadás: január 6. (szerda) 
Postázás: január 15. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: január 19.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: január 21.  (csüt.) 

 
 
 
Január 28. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2016. évi szabadságolási 

ütemtervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Tájékoztatás a KEHOP – 1.2.0 Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan-és 
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című kiemelt projektben való részvételről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
4. Javaslat a Megyei Foglalkoztatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
 

5. Javaslat a települési önkormányzatok támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési 
projektjeiben, a megyei önkormányzat szerepvállalásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
6. Javaslat a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei 

Humánfejlesztési Stratégia elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
 
 

Törvényességire leadás: február 3. (szerda) 
Postázás: február 12. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: február 16.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása:február 18.  (csüt.) 
 

 
 
Február 25. 

 
2. Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására  

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
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Törvényességire leadás: április 6. (szerda) 
Postázás: április 15. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: április 19. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 21.  (csüt.) 

 
Április 28. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, vagyonkimutatásáról és 

költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének értékelésére, 

valamint 2015. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4. Javaslat a határmetszési pontos felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
 

 
 

Törvényességire leadás: június 1. (szerda) 
Postázás: június 10. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: június 14. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: június 16. (csüt.) 

Június 23. 
 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi I. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  dr. Szabó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Beszámoló Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódó feladatok 2016. I. félévi 
teljesítéséről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
Zárt ülés keretében: 
 
6. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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KÖZMEGHALLGATÁS 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységéről, 

kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, 
valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében 

 Előterjesztő: NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője 
 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. évi 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2015. 

évi tevékenységéről  
 Előterjesztő: NMKH Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője 
 
‒ Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: megyei igazgató 
 

‒ Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2015. évi 
tevékenységéről  

   Előterjesztő: megyei igazgató 
 

− Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei 
tevékenységéről 

   Előterjesztő: vezérigazgató 
 
Törvényességire leadás: augusztus 31. (szerda) 
Postázás: szeptember 9. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 13. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 15. (csüt.) 
 

 
Szeptember 22. 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
 

3. Javaslat Nógrád Megye Klímastratégiájának elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
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Törvényességire leadás: november 23.  (szerda) 
Postázás: december 2. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: december 6. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: december 8. (csüt.) 

 
December 15. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi üléstervére 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi II. féléves munkájáról 
Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2017. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint egyéb 
intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Beszámoló Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódó feladatok 2016. II. félévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
Zárt ülés keretében: 
 
6. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 

 
 

 
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 Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati 
Alapítvány 40.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet karácsonyi ajándékozásra és melegétel osztására 
fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona 
Jószolgálati Alapítvány támogatása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 

 
 
 
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 75.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet a XXIV. 
Gabora Gála megrendezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Keriért Alapítvány támogatása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 
 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság munkájáról  
szóló beszámoló elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
HATÁROZATA 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja a 

Nógrád Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2016. évi munkatervét. 
Utasítja a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztassa a 
közgyűlést.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
2. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy igényelje meg a Magyar Értékek Vándortérképét a 

2016. évi Megyenap alkalmából megrendezésre kerülő eseményre.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
3. a) A közgyűlés – a Bizottság és a Szakmai Munkacsoport 2016. évi működésével 

összefüggésben felmerülő költségkeretet – a következők szerint állapítja meg: 
1. Szakmai Munkacsoport költségei (útiköltség, illetve minden további, a működéssel 

összefüggő kiadás): 300.000 Ft 
2. ,,Nógrádikum” Díj: 100.000 Ft 

b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – amennyiben a fent megjelölt keretösszegek nem fedik a 
költségigényeket –, a feladat ellátásával kapcsolatos költségvetés módosítására vonatkozó 
javaslatát a közgyűlés soron következő ülésére terjessze be.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy: A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi 
munka- és pénzügyi terve 
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A 97/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete 

 

 A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 

2016. évi munkaterve 
 
 
 

A bizottság minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Az előző ülés óta beérkezett javaslatokat, melyeket a Szakmai Munkacsoport előzetesen 
véleményezett.  
 

 
1. Ülés időpontja: április 28.  

Meghívó küldés: április 22. (péntek) 
 
 

2. Ülés időpontja: december 15. 
Meghívó küldése: december 9. (péntek) 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

 
HATÁROZATA 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatban 

eddig megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Hollókőtől Murányig kerékpárkörút teljes 
tervdokumentációjának műszaki és jogi felülvizsgálata, valamint a szükséges hatósági eljárások 
lebonyolítása szakértői megbízás útján kerüljön ellátásra, amennyiben a szükséges forrás fedezete 
rendelkezésre áll. 

 
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a projekt továbbfolytatásához szükséges 

többletforrások igénylése érdekében járjon el, a bevételek realizálásától függően a 2016. évi 
költségvetésbe a feladatokat tervezze be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

98/2015. (XII. 17.) Kgy. 
 

Tárgy:  A Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos 
egyes döntések meghozatala 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 
 
HATÁROZATA 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) 
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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 
 

2015. évi tevékenységéről 
 
az alábbiak szerint számolok be Nógrád Megye Önkormányzata Közgyűlésének: 
 
 

I. 
 

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

 
 
Az egyes közigazgatási reformok nyomán, illetve korszerűsítési törekvések eredményeként az 
elmúlt években jelentős mértékben átalakult a közigazgatás intézményrendszere, s ezzel 
párhuzamosan az önkormányzati szféra struktúrája, feladat- és hatásköre.  Az állami és az 
önkormányzati ágazat „hatásköri-térképének” átrendeződésével összhangban a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a megyei kötelező feladatellátás 
négy alapvető területét jelöli ki, mégpedig a: 
 

• területfejlesztési, 
• területrendezési, 

• vidékfejlesztési és 
• koordinációs feladatokat. 

 
Tekintve, hogy a területi önkormányzat feladatai között domináns helyet foglalnak el 
területfejlesztéshez, területrendezéshez kapcsolódó hatáskörök, indokoltnak tartottam, hogy a 
Hivatali struktúrában önálló szervezeti egység lássa el ezen feladatokat. 
 
Az addigi hivatali szervezet újragondolásának eredményeként – a szakmai feladatellátáshoz 
igazodó, a jogalkotó által delegált feladat- és hatásköri jogkörökhöz, feladatrendszerhez 
illeszkedő, az egyes felelősségi szabályokat áttekinthető módon elhatároló – új struktúra 
kialakítására került sor.  
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A Hivatal szervezeti struktúráját az alábbi ábra mutatja be: 

 

 
 
 
Az Elnöki Kabinet a közgyűlés elnökének, a közgyűlés és a bizottságok döntéseinek 
előkészítéséhez, illetve egyéb tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat lát el. 
 
A Közgazdasági és Koordinációs Osztályt, valamint a Területfejlesztési és Területrendezési 
Osztályt önálló osztályvezető, még az Önkormányzati és Jogi Osztályt az aljegyző vezeti. 
 

 
Az osztályok átlagos statisztikai létszáma 2015. november 30-ai időpontban: 

 

Önkormányzati és 
Jogi Osztály 

Közgazdasági és 
Koordinációs Osztály 

Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály 

8 fő 7 fő 3 fő 

 (2015. november 30-ig) 
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A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) „e-GÉSZSÉG” 
Innovatív megoldásokkal Nógrád Megye munkaképességéért” című projektjének a zárására, 
illetve a 2015. év végén és 2016. évben jelentkező – a települési önkormányzatok közfeladat 
fejlesztési projektjeinek előkészítésében való részvételi kötelezettséget, illetve a 
megvalósításban való közreműködést érintő – feladatokra figyelemmel, a hivatal szervezeti 
állományának ismételt átszervezése vált szükségessé 2015. december 01-jei hatállyal. 
 
2015. december 01-től a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály létszáma a Kft. addigi 
állományában lévő további – határozott időtartamra kinevezett – 7 fő köztisztviselővel bővült. 
 

 
II. 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai feladatellátása: 

 
 

1.1. A 2015. évi ügyiratforgalom alakulása: 
 

A Hivatali ügyiratforgalom 2015. évi alakulását, az iktatott ügyiratok számát – 
ágazatonkénti bontásban  –  az alábbi táblázat mutatja be: 
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1.2. A kötelező önkormányzati feladatok prioritása: 

 
A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal 
legjelentősebb tevékenysége 2015. évben is a testületi munka előkészítéséhez, 
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés, 
a bizottságok és tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. 
 

A 2015. évben megtartott ülések száma: 
 

 
 
 

 
 

 
 
A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és 
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal fokozottan törekedett arra, 
hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges valamennyi lényeges 
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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 2015. évben törvényességi 
észrevétellel – sem a Közgyűlés sem a bizottságok munkáját érintően – nem élt. 
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1.3. Területi nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos 
feladatok: 

 
A megyei önkormányzat kötelező feladatát képezi a területi nemzetiségi önkormányzatok 
működési feltételeinek biztosítása, a testületi munka támogatása.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan a hivatal fokozott figyelmet fordított a területi nemzetiségi 
önkormányzatok zavartalan testületi működéséhez szükséges jogi, szakmai, technikai és 
ügyviteli segítség megadására. 
Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy mind a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzattal, mind a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal az 
együttműködés jó, a területi nemzetiségi önkormányzatok törvényes működéséhez a Hivatal a 
szükséges jogi, pénzügyi és adminisztratív támogatást biztosítja.  
 

 
 

 
2. Gazdálkodás, pénzügy, ellenőrzés: 

 
 
A kapcsolódó feladatokat 2015. január 1. - 2015. május 11-ig a Területfejlesztési és 
Gazdasági Iroda, 2015. május 11-től a Közgazdasági és Koordinációs Osztály  (továbbiakban: 
Osztály) látja el. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ülései 2015-ben

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

ülései 2015-ben

Nemzetiségi Önkormányzatok ülései 2015-ben
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Általánosságban elmondható, hogy az önkormányzatokat érintő szabályozó rendszeren belül a 
gazdálkodást és a pénzügyi folyamatokat meghatározó jogszabályok a korábbi évekhez 
viszonyítva előtérbe kerültek, ugyanakkor a gyakori változtatásuk okán egyre nagyobb 
kihívást jelent a követelményeknek való megfelelés. A rendelkezésünkre álló igen 
visszafogott költségvetési keretösszeg miatt szinte folyamatos pénzügyi kontrollt szükséges 
gyakorolni, másrészt a számviteli előírások módosulásával a gazdálkodási rendszert érintő 
monitoring tevékenység is állandó tevékenységet jelent. 2015. évben is elsődleges feladatként 
kezelte a Hivatalon belüli gazdasági terület azt, hogy a leírtaknak folyamatosan és magas 
színvonalon eleget tudjon tenni.  
 
Az Önkormányzat mozgásterét alapvetően meghatározza az éves költségvetés, 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, tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény hatálybalépésétől, azaz 2012. január 1-jétől önálló beszámoló készítésre 
kötelezett az Önkormányzaton, és a Hivatalon túl a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat (továbbiakban: NMSZNÖ) és a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat (továbbiakban: NMRNÖ). Az önálló beszámoló készítési kötelezettség egyben 
önálló könyvviteli és adatszolgáltatási rendszert is jelent. Az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza a Magyar Államkincstár  (továbbiakban: 
MÁK) felé történ ő információszolgáltatást, melynek darabszámát, gyakoriságát jól 
szemlélteti a következő táblázat: 
 

Adatszolgáltatás megnevezése Adatszolgáltatás darabszáma 
2014. éves beszámoló 4 db 

2014. éves gyorsjelentés 4 db 
2014. éves PMINFO 4 db 
2015. éves PMINFO 40 db  

2015. éves mérlegjelentés 12 db 
 
Az adatszolgáltatásoknak határidőben eleget tettünk, amit csak naprakész könyveléssel 
lehetett biztosítani. Ez ugyanakkor munkaszervezés oldaláról jelent nagy kihívást. 
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A mindennapos, visszatérő munkafolyamatokat jól tükrözi, illetve „méri” a költségvetési 
egyenlegek havi alakulása: 

Adatok E Ft-ban 

 

 
Az Önkormányzat havi pénzforgalmát, a bevételek és kiadások alakulását szemlélteti a 
táblázat  
 

Hónap 

Önkormányzat Hivatal 

 Pénzeszköz 
nyitó 

egyenlege  
 Bevétel   Kiadás  

 Pénzeszköz 
záró  

egyenlege  

 Pénzeszköz 
nyitó 

egyenlege  
 Bevétel   Kiadás  

 Pénzeszköz 
záró 

egyenlege  

Január 49 468    10 464 8 645    51 287    37 222    4 586    13 110    28 698    

Február 51 287    5 619    15 607    41 299    28 698    357    3 423    25 632    

Március 41 299    11 889    13 718    39 470    25 632    135    3 546    22 221    

Április 39 470    10 907    15 743    34 634    22 221    565    1 945    20 841    

Május 34 634    11 657    13 313    32 978    20 841    646    2 490    18 997    

Június 32 978    24 850    13 878    43 950    18 997    1 098    3 101    16 994    

Július 43 950    11 510    13 175    42 285    16 994    163    4 466    12 691    

Augusztus 42 285    10 739    12 275    40 749    12 691    359    2 798    10 252    

Szeptembe
r 

40 749    25 702    10 617    55 834    10 252    250    3 418    7 084    

Október 55 834    24 984    37 628    43 190    7 084    15 548    2 717    19 915    

Összesen   148 321    
154 
599    

    23 707    41 014      
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A Hivatal vonatkozásában ugyanez a diagram a következőket mutatja: 
 

 
 
 
A diagramokból leszűrhető az a következtetés, hogy a likviditást, a havi kiadásokat és 
bevételeket a feladatokkal összhangban próbáljuk ütemesen teljesíteni, a „kiugró” tételek egy-
egy egyedi tranzakcióhoz köthetőek.  

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

Kiadás (E Ft)

Bevétel (E Ft)

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

 20 000

Kiadás (E Ft)

Bevétel (E Ft)



11 

 

A Hivatal alapvető bevétele – az előző évi maradványon túl – az Önkormányzattól származó 
támogatás. Októberben került sor az előirányzattal összhangban arányos támogatás átadására, 
melynek hatása tükröződik a vonatkozó hónapon belül az Önkormányzat kiadásaiban, a 
Hivatal bevételeiben.  
A számviteli adatszolgáltatáson és a napi pénzforgalmon túl a szakterület folyamatos feladata 
az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos ügymenet biztosítása. Ennek 
kötelezettségvállalója a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazása alapján a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. Jól mutatja a feladat volumenét, hogy ez 
évben 102 kérelem elbírálásához szükséges adategyeztetést, támogatási szerződéskötést, 
elszámolás felülvizsgálatát, kiutalást bonyolítottunk. 
Szintén folyamatos feladat a testületi munkához szükséges, vonatkozó szakterületet érintő 
előterjesztések előkészítése, az azokkal kapcsolatos egyeztetések elvégzése.  
 
 
 
 
Ennek egyik feladatköre a költségvetés témaköréhez kapcsolódik, mellyel összefüggő 
előterjesztések darabszámát mutatja az alábbi táblázat: 
 

Előterjesztés témaköre Önkormányzat NMSZNÖ NMRNÖ 
Költségvetés és annak 
módosítás 

4 4 3 

Költségvetési beszámoló 2 2 2 
Ellenőrzés, kontroll 
tevékenység 

2 1 1 

 
Az idei év egyik kiemelt feladata volt a 2014-2019. időszakra vonatkozó gazdasági program 
elkészítése. A költségvetés végrehajtásához kapcsolódó előterjesztések előkészítése szintén 
kiemelt területe munkánknak. E témában szükséges megemlíteni az önkormányzat közvetlen 
részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntés előkészítéseket, melyen 
belül – tekintettel a 100 %-os tulajdoni részarányra – ki kell emelni a Kft. gazdálkodásával 
összefüggő anyagokat.  
A Kft. ebben az évben 150 M Ft-ot meghaladó pályázati forrást nyert, ugyanakkor az 
ügyvezetéshez kapcsolódó közvetlen költségek fedezetét külső források hiányában az 
Önkormányzat támogatással kompenzálta. A pályázati forrás megérkezéséig szükséges volt 
forgótőkét biztosítani, illetve – mivel a Kft. ÁFA visszaigénylő, így a pályázat nettó összeget 
tartalmaz – az ÁFA visszaigénylés időigényessége miatt igénybe kellett venni az 
Önkormányzat pénzügyi segítségét. Az utóbbi témához kapcsolódva előkészítettük a Kft. 
likviditási helyzetét kisegítő működési hitellel összefüggő döntést, illetve az éven átnyúló 
hitel engedélyezéséhez a kormányzati hozzájáruláshoz szükséges dokumentációt. 
A mindennapos feladatainkon túl számos pályázati, illetve különféle egyedi jellegű támogatás 
koordinálása, pénzügyi bonyolítása és elszámolása is részét képezték feladatainknak. 
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- Választással összefüggő feladatok: a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának, 
valamint a megismételt választás pénzügyi elszámolása érintette a 2015. évet, 
tekintettel arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda a Területi Választási Iroda 
elszámolását 2015 januárjában hagyta jóvá, illetve ezt követően lehetett egyes tételek 
kifizetését eszközölni. Ezen túl az időközi választások pénzügyi elszámolása és 
ellenőrzése is feladatunk. 

- A Földművelésügyi Minisztérium és az Önkormányzat 2014 decemberében támogatási 
szerződést kötött a „Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása” előirányzat 
terhére, a megyei értéktár népszerűsítésével összefüggő feladatokra. A támogatás 
összege 10 M Ft volt. A projekt közvetlen célja Nógrád megye értékeinek bemutatása 
a Nógrádikumokon keresztül, ezen belül megteremtettük a bemutatáshoz, 
népszerűsítéshez kapcsolódó alapokat: az arculati elemek kidolgozásra, a bemutatás 
eszközrendszere megtervezésre került, az egyes munkafázisok rendszerezése szintén 
megtörtént. A megyei értékekről magas színvonalú kisfilm, illetve fotó dokumentáció 
készült. Ez képezte alapját az időközben elkészült, és működő honlapon történő 
bemutatkozásnak. A fotók megjelennek a reprezentációs tárgyakon, a kiadványokon, 
valamint az így elkészített bemutató képekből az Önkormányzat által használt 
épületrészben állandó, és remélhetőleg folyamatosan bővülő kiállítás nyílt. Az ún. 
,,Kisfüzet” kiadvány 29. része is ennek jegyében került kiadásra. 

- 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. Ez évben került sor a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig tartó 
időszakra vonatkozó 9.950 E Ft elszámolására, továbbá folyamatban van az ez évi 
közel 15 M Ft összegű támogatás pénzügyi menedzselése. 

- Az ÁROP pályázat megvalósítása az elmúlt évben lezárult, ugyanakkor a pénzügyi 
elszámolásból eredő feladatok ezt az évet is érintették. Itt jelzem, hogy a pályázat ez 
évben több külső ellenőrzés tárgya is volt, mely a vonatkozó résznél kerül 
részletezésre. 

- Az egyedi jellegű feladatok témakörében szükséges megemlíteni a NMSZNÖ 
pályázati, egyedi támogatási tevékenységéhez kapcsolódó pénzügyi háttér biztosítását 
is. Ez évben hat pályázatban érintett a NMSZNÖ. 
 

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.  
Áprilisban az ÁROP pályázat támogatásához kapcsolódó szabályszerűségi ellenőrzést végezte 
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Társadalmi, Közigazgatási és Végrehajtási 



13 

 

Programokat Ellenőrző Igazgatósága. A vonatkozó jelentés jelenleg egyeztetés alatt áll. 
Szintén ezt a pályázatot ellenőrizte a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, 
megállapításai ugyancsak további egyeztetést igényelnek.  
Az Állami Számvevőszék két témában is ellenőrzést végez az Önkormányzatnál, illetve a 
Hivatalnál. Mindkettő esetében az előzetes adatbekérések, dokumentum feltöltések, 
információ adások munkafázisában vagyunk. Az egyik ellenőrzés tárgyköre „Az időközi 
választásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése”, azon belül a megismételt 
választás az ellenőrzés fókusza. A másik „a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi 
és vagyongazdálkodása” című ellenőrzésen belül a Szent Lázár Megyei Kórház 2011. évi 
fenntartói tevékenységéhez kapcsolódik. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) adta lehetőség alapján a belső ellenőrzést 
polgári jogi jogviszony keretében láttatjuk el. 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 felülvizsgálatára korlátozódott. 
A gazdasági, pénzügyi területen négy fő köztisztviselő dolgozik, melyből három fő 
közgazdász diplomával rendelkezik. A végzettsége alapján mind a négy fő megfelel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 12.§-ában rögzített követelményrendszernek, azaz 
mérlegképes könyvelői szakképesítésű, illetve az osztályvezető könyvvizsgáló. A mindennapi 
munkában is hangsúlyt kap a folyamatos továbbképzés, ami nem csak a kötelező jellegű 
oktatásra terjed ki – melynek ez évben eleget tettek a szakterület alkalmazottjai –, hanem a 
változó jogszabályi környezet alapján a tudás folyamatos szinten tartására is. Az 
osztályvezető ez évben eleget tett a Bkr. alapján kötelező továbbképzési kötelezettségnek. 
 
 
 

3. Területfejlesztés, területrendezés: 
 
A 2014-2020-as időszak uniós forrásokból megvalósuló fejlesztései vonatkozásában a 
legfontosabb megyei területfejlesztési dokumentum az Integrált Területi Program 
(továbbiakban: ITP), melynek feladata a Terület- és településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban:TOP) forráskeret felhasználási rendszerének meghatározása, és annak 
biztosítása, hogy a megye a helyi szükségletekre válaszolva, integrált módon, a lehető legtöbb 
területi szereplőt bevonva járuljon hozzá a TOP célértékek megvalósulásához. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) által kiadott „Útmutató a megyék 
integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2.0” című 
tervezésmódszertani dokumentumban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés 2015. március 3-
ai ülésére előkészítésre kerültek az ún. területi kiválasztási kritérium rendszert és az első 
körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalást tartalmazó táblák, melyekről az 
alábbi döntéseket hozta a testület: 
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- 15/2015.(III.03.) Kgy.határozat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 
meghatározása; 

- 16/2015.(III.03.) Kgy.határozat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához 
kapcsolódóan (2014-2020) az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és 
indikátorvállalás elfogadása.  
 

A vonatkozó dokumentumok és határozatok 2015. március 3-án az Irányító Hatóság 
(továbbiakban: IH) – jelen tervezési szakaszban az NGM Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága – részére megküldtük. Az Európai Unióval történt 
egyeztetések alapján az ITP tervezési módszertana és tartalmi elvárása 2014-hez képest 
újraszabályozásra került az elmúlt időszakban, ezért az Útmutató irányelvei szerint a 88/2014. 
(X. 9.) Kgy. határozattal elfogadott változat átdolgozása vált szükségessé. Az IH helyettes 
államtitkára 2015. február 9-én kelt levelében közölte a tervezésre vonatkozó új határidőket, 
melynek betartása érdekében a Közgyűlés a 17/2015. (III. 03.) Kgy. határozatában a 
Területfejlesztési Bizottságot hatalmazta fel az ITP első körös változatának véleményezésére 
és jóváhagyására. A Bizottság a 20/2015. (IV. 01.) TERB. határozattal elfogadta Nógrád 
Megye Integrált Területi Programja első körös verzióját. Az IH 2015. április 29-én küldte meg 
a minőségbiztosítási dokumentumot, mely alapján átdolgoztuk a vonatkozó anyagot, melyet a 
Közgyűlés a 32/2015. (V. 7.) Kgy. határozattal fogadott el. 
Az Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési Bizottság adminisztrációs hátterének 
biztosítása. Ez évben – jelen beszámoló elkészítéséig – átruházott hatáskörben a Bizottság 89 
határozatot hozott, melyből a megszűnt Regionális Területfejlesztési Tanács és a Megyei 
Területfejlesztési Tanács ún. hazai forrású pályázataihoz kapcsolódó lezárást rögzítő döntés 
67 volt.  

A folyamatban lévő és lezárt pályázatok darabszámát mutatja az alábbi táblázat: 
 
 

  *= 2015. november 30-ig. 

Szükséges kiemelni, hogy a döntéseket megelőzően minden esetben helyszíni ellenőrzésre is 
sor került. 
A vonatkozó pályázatok esetében rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki a MÁK illetékes 
munkatársaival, ami előrevetíti a TOP végrehajtása során szükséges optimális együttműködést 
is.  
A hazai forrású pályázatok másik témaköre a követeléskezeléshez kapcsolódik. A 
folyamatban lévő ügyeket az alábbi táblázat részletezi: 
 

Év Január 1-én folyamatban 
lévő, le nem zárt 
szerződések (db) 

Évközben lezárt 
szerződések 

(db) 

December 31-én 
folyamatban lévő, le nem 

zárt szerződések 
(db) 

2012. 1.734 263 1.471 

2013. 1.471 1.078 393 

2014. 393 267 126 

2015. 126 67 59* 
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Szerződésszám Pályázó neve Pályázat címe 

31/GFC/1998. 
Techno-Metal 

Kft. 
Gépi, technológiai beruházás autóalkatrész-gyártó 

üzemhez 

44/GFC/1998. Korall Kft. Kerámia burkolólap-gyártó gépsor beszerzése 

2/GFC/1999. 
GAMMA-

SPRINT Kft. 
Fűrészüzem működéséhez szükséges gépek beszerzése 

8/GFC/1999. Korall Kft. Dekor csempe készítő üzem létesítése 

6/GFC/2001. 
BÁTONY-
STEEL Kft. 

Autóalkatrész gyártó fémipari üzem kialakítása 

13/GFC/2002. 
Fülöp-Hús 

Húsipari Kft.* 
Kapacitásbővítő és korszerűsítő, új termékgyártását 

megalapozó beruházás 

8/KKC/2003. 
Magyargéc-2000 

Kft. 
Asztalosipari kapacitásbővítés 

 
Az érintett gazdasági társaságok egy része már felszámolás alatt áll, a másik ügycsoport 
esetében ügyvéd segítségével elindítottuk a végrehajtást. 
 

Önkormányzatunk a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: NORDA), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat megyei referense 
valamint a Helyi Akciócsoportok közreműködésével részt vettek a Nemzetgazdasági 
Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya által megküldött – Országgyűlés elé 
tejesztendő 2016-ban esedékes szakmai beszámolóhoz kapcsolódó – kérdőív kidolgozásában.  
A kutatás célja a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak, szerepének 
alakulásáról valamint a területfejlesztési intézményrendszer és a feladatellátás feltérképezése 
volt. 
 
2015. június 15-én került megrendezésre Mátraverebély-Szentkúton a megyei jegyzők 
valamint a területfejlesztési és területrendezési és pénzügyi szakemberek részvételével az a 
szakmai konzultációs nap, melynek fő témája az ITP-hez kapcsolódó jövőbeni feladatok 
ellátása, a projektek finanszírozása, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet főbb 
kérdéseinek megvitatása volt. A rendezvény ülései több szekció keretében zajlottak, így a 
meghívottak „szakterületüknek” megfelelően tudtak hasznos információhoz jutni. 
 
2015. július 6-án az IH helyettes államtitkára levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 
az Európai Bizottság a felhívások véglegesítéséhez szükséges ún. „kiválasztási kritériumokat” 
elfogadta, megnyitva ezzel a lehetőséget az OP végrehajtásának mielőbbi megkezdéséhez. 
Utóbbihoz kapcsolódva az IH elkészítette a TOP-hoz kapcsolódó összes felhívás-tervezetet és 
egyezetés céljából megküldte azokat a megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok 
részére. 
 
Az IH kérésének megfelelően az Önkormányzat és a Kft. megyénkre vonatkozóan kidolgozta 
a TKKR-hez tartozó értékelési szempontrendszer sablonját, valamint az éves fejlesztési keret 
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véglegesítéséhez szükséges munkatáblázatokat, továbbá a felhívás-tervezetek első körös 
véleményezése is megtörtént a NORDA bevonásával.  
 
Az elküldött észrevételekhez, javaslatokhoz kapcsolódóan az IH személyes konzultációra 
adott lehetőséget 2015. augusztus 5-én, amelyen a Kft. ügyvezető igazgatója és a Hivatal 
osztályvezetője vettek részt. Az egyeztetésen megyénk részéről megfogalmazásra kerültek 
azok a fajsúlyos kérdések, melyek a leendő pályázatoknál és a vállalt indikátoroknál 
problémaként merülhetnek fel.  
Az IH minden megye felé jelezte, hogy a már beérkezett értékelési szempontrendszer 
átdolgozását végezzék el, hogy az minél inkább illeszkedjen az ITP-hez és a felhívás-
tervezetekhez. 
 
A Magyar Közlöny 2015. évi 116. számában megjelent a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 
1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat), amelyben 
elfogadásra került „Nógrád Megye Integrált Területi Programja” című dokumentum, a 
határozatban megfogalmazott feltételek mentén. A Kormányhatározat 1. melléklet 3. 
pontjában megadott „eredményességi keretbe tartozó indikátorok területi célértékei” az ITP-
be átvezetésre kerültek, továbbá felülvizsgálatra kerültek az ütemezési és a forrásfelhasználási 
módokat mutató táblák is. 
 
 

EREDMÉNYESSÉGI KERETBE TARTOZÓ INDIKÁTOROK 
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Az egyeztetések alkalmával a megyei önkormányzatok jelezték az IH felé, hogy a felhívás-
tervezetek keretében célszerű lenne az eltérő projektméretek miatt a minimum és a maximum 
forrásokat az adott területi szereplő igényeihez alakítani, ennek megfelelően a leendő TOP-
hoz illeszkedő projektek méretének, költségeinek figyelembevételével az álláspontunkat 
megküldtük az IH felé. 
 
A közgyűlés a már véglegesnek mondható anyagot – tekintettel arra, hogy az ITP 
felülvizsgálatára legközelebb 2016. első negyedévében kerülhet sor – a 2015. augusztus 31-ei 
ülésén megtárgyalta és a 70/2015. (VIII. 31.) Kgy. határozatával elfogadta. 
A módosított ITP az IH részére megküldésre került. 
 
Az IH-val történő egyeztetések eredményeként a kialakított felhívástervezetek többkörös 
véleményezésen mentek keresztül, melyben Önkormányzatunk is aktívan részt vett.  
Jelen időpontra az összes tervezet véleményezése megtörtént, így a pályázati kiírások 
vélhetően még ebben az évben megjelennek. 
 
 
 
 
 
 
 

TOP FELHÍVÁSOK  
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Megjegyzés: vastagon szedve az első körben megjelenő felhívások 
 
A TOP felhívás-tervezeteit az Önkormányzat szakemberei a települési önkormányzatok minél 
szélesebb körével igyekeztek megismertetni, ennek keretében 2015. október 7-én 
Salgótarjánban, 8-án pedig Balassagyarmaton szakmai konferencia megrendezésére került 
sor. A résztvevők a leendő pályázatok tartalmáról, a támogathatóság feltételeiről és a 
pénzügyi forrásokról kaptak tájékoztatást az Önkormányzat és a TOP közreműködő szervezet 
feladatait ellátó Magyar Állam Kincstár szakembereinek részvételével. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végrehajtás jelenlegi szakaszában a már korábban kialakított járási felelősökből álló 
rendszer továbbra is megmarad, ezen kívül a munkatársaink között felosztásra kerültek a 
felhívás-tervezetek (felhívások), így mindenki olyan témával foglalkozhat, amely hozzá közel 
áll, vagy szakmai előélete alapján abban jártassággal rendelkezik. 
 
2015. október 15-én érkezett meg az IH Helyettes Államtitkárának azon levele, mely szerint a 
megyei ITP a Kormányhatározatban foglalt feltételeknek megfelel így az véglegesen 
elfogadásra került. 
 
 

4. Főépítészi/építészeti feladatok elvégzése: 
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 A 2014-2020-as tervezéshez kapcsolódóan egyre több település – megvalósítandó 
projektjeikhez kapcsolódóan – indította el a településrendezési tervek módosítást, valamint a 
városok hozzáláttak az Integrált Területi Stratégiájuk kidolgozásához.  
A dokumentumok a véleményezési szakaszában a Hivatal is részt vesz, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet alapján. 

Az elmúlt időszakban elvégzett főbb feladatok: 

1. A Településfejlesztési koncepció véleményezése: Bátonyterenye, Szécsény; 
2 ITS előzetes tájékoztatás: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
3. ITS véleményezés: Aszód, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó, Szécsény; 
4. Településrendezési eszközök előzetes tájékoztatás: Bánk, Karancskeszi, Salgótarján, 

Szécsénke, Szurdokpüspöki; 
5. Településrendezési eszközök véleményezése: Jobbágyi, Karancskeszi, Nógrád 

(régebben), Palotás, Tar. 
 
A fenti feladatokon túl a településektől egyre több megkeresés érkezik azzal kapcsolatban, 
hogy a fejlesztési projektjeik előkészítésében műszakilag az Önkormányzat segítséget 
nyújtson.  
 
 
 

III. 
 

Egyéb egyedi, illetve folyamatosan jelentkező feladatok 
 

 

1. Hivatali dokumentumok, a honlap felülvizsgálata 
 
 
2015-ben a Hivatal kiemelt feladatként kezelte az önkormányzati rendeletek, rendelkezések és  
belső szabályzatok, egyéb – működést és a feladatellátást szabályozó – dokumentumok 
célszerűségi és törvényességi szempontból történő felülvizsgálatát. 
 
A felülvizsgálat eredményeként már az év első félévében sor került a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására, 
a Hivatali köztisztviselők, munkavállalók munkaköri leírásainak aktualizálására.  
A Közgyűlés által hozott rendeletek, a főjegyzői, elnöki, illetve együttes rendelkezések 
felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. 
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A Hivatal kijelölt köztisztviselői közreműködtek Nógrád Megyei Önkormányzatának új 
honlapja jogi, szakmai, informatikai és adminisztratív jellegű felülvizsgálatában, a szükséges 
módosítási javaslatok elkészítésében. A Hivatal által javasolt pontosítások, kiegészítések és 
korrekciók átvezetése jelenleg is folyamatban van, melynek elvégzését folyamatosan 
kontrolláljuk.  
 
2015. március 5-én megalakult a „Nógrád megye biztonságáért” munkacsoport, melynek 
tagjai között a megyei állami szervek – Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Balassagyarmati Fegyház- és Börtön, Magyar Közút Nonprofit Kft, Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Adó-és Vámhivatal – mellett civil szervezetek is 
bevonásra kerültek. A munkacsoport célja, hogy Nógrád megye lakossága biztonságérzetét 
növelje, ezzel a népességmegtartó erőt fokozza. A biztonságos élettér alatt nem csak a 
bűncselekmények megelőzését értjük, hanem minden veszély megelőzését: legyen szó akár 
árvízről, különböző katasztrófahelyzetekről (illetve annak megelőzéséről),  a mindennapi élet 
általános, ismert vagy kevésbé ismert veszélyhelyzeteinek feltárásáról, megelőzéséről.  A 
munkacsoport célja a biztonság megteremtése, ennek érdekében szemléletformáló, 
ismeretterjesztő projektek generálása, az érintett szervezetek számára a munka koordinálása 
érdekében közös platform lehetőségének biztosítása. A munkacsoport számára fontos 
megismerni a részt vevő szervezetek projektjavaslatait, hogy azokat a megyei fejlesztésekhez 
illeszteni lehessen, a források biztosításában – lehetőségeink szerint – részt vehessünk.  

Mindennek ellenére az egyik legnagyobb terület a bűnüldözés, a bűncselekmények 
megelőzése, ilyen jellegű projektjeinket erősítéseként  bírjuk dr. Hatala József, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács elnökének támogatását.  

 
 

2. Irattárban elhelyezett iratok rendszerezése 
 
A Megyeháza épületének földszintjén, illetve pince részén található egyes irattári helyiségeket 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Kormányhivatal, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Salgótarjáni Tankerülete, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság közösen használja. Ezen helyiségekben elhelyezett iratok szétválogatása, 
rendszerezése, elkülönítése, selejtezésre előkészítése vált indokolttá figyelemmel az iratok 
jelenlegi rendezetlen állapotára. 
A Hivatal koordinálásával az irattári helyiségeket használó – fentebb nevesített – a feladat 
ellátására együttműködési megállapodást kötöttek. 
A Hivatal vállalta a lebonyolító szerepet. A megállapodásban rögzített feladatok ellátása 
folyamatban van. 

 
 

3. A partnerség elvének támogatása: 
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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 2015. 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. 
 

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határmenti térségek 
együttműködésére, különösen az azok között kialakuló közlekedési kapcsolatrendszerre. 
Tekintettel arra, hogy Nógrád megye a Szlovák Köztársasággal határos, mindenképp 
szükséges volt megvizsgálni azokat a közúti összeköttetéseket, melyek a dél-szlovák területek 
és a megyénk közötti társadalmi-gazdasági kapcsolatokat szorosabbá fűzhetik.  

Már a tervezés korai szakaszában elindultak a tárgyalások új határátkelők nyitásáról a két 
ország között.  

A két ország miniszterelnöke 2013. július 2-án együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a 
hátáron átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, melyben a felek rögzítették azon 
vállalásukat, hogy 2014-2020 között 25 új, határon átnyúló közúti kapcsolatot építenek ki 
Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. 

Összhangban a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra fejlesztése tárgyában született 
korábbi megállapodásokkal 2014. március 27-én Szadán újabb Együttműködési 
Szándéknyilatkozat (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) aláírására került sor. Ebben a felek 
kinyilvánították, hogy az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszaka alatt 
megvalósítják a Szándéknyilatkozatban szereplő indikatív projektlistában felsorolt 
közlekedési kapcsolatokat Magyarország és a Szlovák Köztársaság között. 

Az érintett felek részvételével megtartott egyeztető fórumokon, megbeszéléseken, helyszíni 
bejárásokon a Hivatal érintett munkatársai is jelen voltak, illetve konstruktív szakmai 
háttérmunkával segítik a projekt sikeres megvalósítását. 
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4. A TÁMOP-7.2.2-11/K-2015-0005 azonosító számú projekttel 
kapcsolatos feladatok: 

 
 
Az EMMI TÁMOP-TIOP Irányító Hatósági Feladatokat Ellátó Főosztálya  „A 2014-20-as 
időszakban a megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP, illetve az érintett 
Operatív programok lehatárolásának vonatkozásában a kisebb, elmaradottabb településekre 
fókuszálva” projekttervezésre hívta fel Nógrád Megye Önkormányzatát „Technikai 
segítségnyújtás” 7. prioritás keretében. 

 
A 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozat rendelkezett a tervezési felhívások 
megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződések megkötéséhez történő 
hozzájárulásról. 
 
A projekt célja a 2014-ben elkészült a Megyei Területfejlesztési Koncepció. Szükséges a 
koncepciót kiegészíteni egy ún. Humánfejlesztési Stratégia és az ahhoz kapcsolódó 
módszertan elkészítésével a 2014-2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések 
előkészítése, összehangolása az EFOP és az érintett operatív programok vonatkozásában. 
 
A projekt eredményes megvalósítása érdekében a Hivatal kijelölt köztisztviselői a szükséges 
jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásban konstruktívan 
közreműködnek. 

 
 

5. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elrendelése: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában ez 
idáig nem került sor jogszabályban meghatározott rendszerességgel foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatokra. 
 
Ezen hiányosság megszüntetése érdekében, a  munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény által előírt és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 271/1995. (VII. 25.) 
NM rendelet, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. 
rendeletben, valamint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a Hivatal megbízási szerződést kötött a Sashegyi-MED Kft-vel a Hivatal 
köztisztviselői, munkavállalói munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzésére. 
 

 

 

6. Informatikai rendszer korszerűsítése, 
számítógépes munkaidő-nyilvántartó rendszer használata 
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2015. év első negyedévében lefolytatott belső ellenőrzés feltárta, hogy a Hivatalnál használt 
szoftver nem volt legális. A jogszerűtlen állapot felszámolása, a legális szoftver beszerzése és 
használata érdekében a szükséges intézkedést megtettem. Ezzel összhangban az 
önkormányzat célul tűzte az informatikai rendszerének korszerűsítését, belső hálózatának 
biztonságossá tételét. Az ehhez szükséges hardverek és szoftverek részben rendelkezésre 
álltak, de a munkaállomások többségén az operációs rendszer cseréje vált szükségessé, 
valamint a meglévő szerverpark átkonfigurálására és kapacitás-bővítésére is elkerülhetetlenné 
vált. 

Az önkormányzat és a Kft. szoros a munkakapcsolatát, valamint a két szervezetnél 
rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználásának a lehetőségét nem lehetett figyelmen 
kívül hagyni, így az informatikai rendszer úgy került átszervezésre, hogy a közös munkát 
hálózati szinten is támogassa. 

Fontos szempont volt a szervezeti struktúra szerinti egyéni- és csoportszintű hozzáférés 
szabályozása, valamint a munkaállomásokon történő biztonsági szint emelése. 

 

Az új informatikai rendszer a felhasználók egyértelmű hálózati azonosításával lehetővé tette 
az elektronikus, rugalmas munkaidő-nyilvántartás bevezetését. A kiválasztott nyilvántartó 
szoftvernek jelenleg a teszt üzeme zajlik. 

 

 

7. A jegyzői munkakörhöz kapcsolódóan folyamatosan jelentkező 
feladatok: 

 
 
Feladataim teljesítése során 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, 2015. november 30. 
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         dr. Szabó József 
            megyei jegyző 
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Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 
 
 

Skuczi Nándor s.k. 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 
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rendezett ünnepség keretében kerül sor. 
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