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I. 
A KÖZGY ŰLÉS HATÁROZATAI 

 
 

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
Egyben megköszöni az Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkáját. 
 

Salgótarján, 2017. december 14. 
 
 
 
 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

134/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár-és 
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály tevékenységéről 
szóló tájékoztató elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. Egyben megköszöni az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály munkáját.” 
 

 

Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztálya tevékenységéről 
szóló tájékoztató elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a 
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a vállalkozások fejlesztése érdekében 
végzett tevékenységét. 

 
 

Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadása 
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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, 2017. december 14. 
 

 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137/2017. (XII. 14.) 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 bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-9. sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 

  
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – költségvetési helyzetére tekintettel – utólagosan 

jóváhagyja, hogy nem csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási 
tanulmányainak támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. 

 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

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

























18 

 

 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 
 

 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okirata módosítását, továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyó 
12/2014. (II. 27.) Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi. 
A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okirata módosítására vonatkozó 12/2014. (II. 27.) Kgy. 
határozat hatályon kívül helyezése 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8/A. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. január 
31-én kelt, 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát módosító okiratot az e 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján elfogadja.  

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8/A. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. január 
31-én kelt, 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal elfogadott alapító okirata módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt dokumentumát az e határozat 2. számú mellékletében foglaltak alapján 
elfogadja.  

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az elfogadott módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okirat aláírására, az esetleges hiánypótlás teljesítésére.  
A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy az alapító okirat módosítását, és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 
céljából a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának küldje meg.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 Dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 
 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

140/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okirata módosítása és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalása 



A 140/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat 1. számú melléklete 

Okirat száma: 

Módosító okirat 

A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
által 2013. január 31. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a …../2017. (XII. 14.) Kgy. határozatára figyelemmel – a 
következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következő szövegrész lép: 

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

2. Az alapító okirat a következő új 1. alcímmel egészül ki: 

„1.  A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye” 

3. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.1. A költségvetési szerv 

 1.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal” 

4. Az alapító okirat 2. pontja – mely a módosított okiratban 1.2. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2. A költségvetési szerv: 

 1.2.1. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.” 

5. Az alapító okirat a következő új 2. alcímmel egészül ki: 

„2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések” 

6. Az alapító okirat új 2. alcíme kiegészül a következő 2.1. ponttal: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. december 19.” 

7. Az alapító okirat a következő új 3. alcímmel egészül ki: 

„3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete” 

8. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 3.1. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.” 

9. Az alapító okirat a következő új 4. alcímmel egészül ki: 

„4. A költségvetési szerv tevékenysége” 
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10. Az alapító okirat 3. a) pontja – mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdésében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) 
bekezdésében, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 66. § 
(1) bekezdésében és 75. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása.” 

11. Az alapító okirat 3. d) pontja – mely a módosított okiratban 4.2. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése  

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége „ 
 
12. Az alapító okirat 3. b) pontja – mely a módosított okiratban 4.3. - 4.4. pont alatt 

szerepel – helyébe a következő lép: 
 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke 
vagy a megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 

4.3.2. A területi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási 
tevékenységével összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.3. Az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres 
tagdíjbefizetésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal 
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. 

4.3.4.  A megyei önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, 
adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatainak ellátása. 

4.3.5. A pályázati programok kezelésével, illetve lebonyolításával összefüggő 
feladatok ellátása. 

4.3.6. Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni 
értékű jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, 
állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő 
hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.7. Az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztásokkal összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.8. Az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.9. A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok 
ellátása. 
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4.3.10. A megyei önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó 
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs 
feladatok ellátása. 

4.3.11. Az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.12. A társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő 
feladatok ellátása. 

4.3.13. A nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.14. A nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, 
az egyenlő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének 
megvalósítását célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő 
feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.  

 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése  

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
 

3 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel  

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások  

5 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  

6 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 
 

7 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások  

8 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 

9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  

10 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  

11 041140 Területfejlesztés igazgatása  

12 044310 Építésügy igazgatása  

13 084010 
Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 
érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

 

14 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés  

15 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok „ 
 

13. Az alapító okirat 3. c); és 6. pontja elhagyásra kerül. 
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14. Az alapító okirat 5. pontja – mely a módosított okiratban 4.5. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye” 

15. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okiratban 4.6. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított 
kiadási előirányzat 10%-a” 

16. Az alapító okirat a következő új 5. alcímmel egészül ki: 
„5.  A költségvetési szerv szervezete és működése” 

17. Az alapító okirat 9. a) pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A megyei jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott feltételek szerint történik. A 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a képesítési követelmények 
figyelembevételével, pályázat alapján, határozatlan időre, közszolgálati 
jogviszonyba nevezi ki a megyei jegyzőt.” 

18. Az alapító okirat 9. b) pontja – mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály  
1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 
 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 

 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény „ 

 
19. Az alapító okirat 10., és 11. pontja elhagyásra kerül. 

20. Az alapító okirat a következő új 6. alcímmel és szövegrésszel egészül ki: 
„6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 31. napján kelt 
alapító okiratot visszavonom.” 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Salgótarján, 2017. december 14. 

 P.H.  

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke  



A 140/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat 2. sz. melléklete 

 

Okirat száma: 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. december 19. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében, 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében, valamint a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 66. § (1) bekezdésében és 75. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatok ellátása.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

4.3.1. Az önkormányzat és szervei működésével, a közgyűlés, a közgyűlés elnöke vagy a 
megyei jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, közreműködés az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

4.3.2. A területi nemzetiségi önkormányzatok működésével, igazgatási tevékenységével 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.3. Az általános jellegű nemzetközi szervezetekbe való rendszeres tagdíjbefize-
tésekkel, tőkeemelésekkel és más vagyoni hozzájárulásokkal összefüggő feladatok 
ellátása, kifizetések teljesítése. 

 
4.3.4. A megyei önkormányzat, a hivatal és a területi nemzetiségi önkormányzatok 

tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással 
kapcsolatos feladatainak ellátása. 

 
4.3.5. A pályázati programok kezelésével, illetve lebonyolításával összefüggő feladatok 

ellátása. 

4.3.6. Az önkormányzati vagyon – ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű 
jogok – üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújítá-
sával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével össze-
függő feladatok ellátása. 

4.3.7. Az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokkal 
összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.8. Az országos és helyi népszavazással összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.9. A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekkel összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.10. A megyei önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe tartozó terület-
fejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatok ellá-
tása. 

4.3.11. Az építésügy igazgatásával összefüggő feladatok ellátása. 

4.3.12. A társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti-
ségekkel, egyházakkal kapcsolatos ügyek igazgatásával összefüggő feladatok ellá-
tása. 

4.3.13. A nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal össze-
függő feladatok ellátása. 

4.3.14. A nemzetközi egyezmények, valamint a jogszabályok által meghatározott, az 
egyenlő bánásmód, valamint a nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását 
célzó tevékenységekkel és programokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések 
teljesítése.  
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4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

2 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

3 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

5 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

6 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

7 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

8 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

9 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

10 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

11 041140 Területfejlesztés igazgatása 

12 044310 Építésügy igazgatása 

13 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, 

érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő 
feladatok igazgatása és szabályozása 

14 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

15 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nógrád megye 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a módosított kiadási 
előirányzat 10%-a 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

A megyei jegyző kinevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben meghatározott feltételek szerint történik. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a képesítési követelmények figyelembevételével, 
pályázat alapján, határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba nevezi ki a megyei jegyzőt.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. január 31. napján kelt alapító okiratot 
visszavonom. 

Kelt: Salgótarján, 2017. december 14. 

P.H. 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének 
elnöke 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát elfogadó 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozatot, és emellett az 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozattal 
elfogadott alapító okiratát a 2017. december 14. napján jóváhagyott módosító okiratának és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumnak a Magyar Államkincstár törzskönyvi 
nyilvántartásába történő bejegyzése napjával hatályon kívül helyezi. 
A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

 
Barna János s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító 
okirata elfogadására vonatkozó 5/2013. (I. 31.) Kgy. 
határozat hatályon kívül helyezése 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. 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: értelemszerűen 
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 előterjesztők részére küldje meg. 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 
 

 
Barna János s.k. 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2018. évi ülésterve 



 
A 142/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat melléklete 

 

 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2018. 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 szervezet 

tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat; 

− Alapítványi támogatásokat; 

− A jogszabályok változásából eredő esetleges munkáltatói intézkedéseket; 

− A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó intézkedéseket, illetve 

döntési javaslatokat; 

− A 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési és végrehajtási ciklus munkafázisaival 

kapcsolatos aktuális feladatokat; 

− Az oktatás, tudományos élet, kutatás-fejlesztés, a területfejlesztési feladatainkhoz kapcsolódó, 
valamint egyéb területek képviselőivel kötendő együttműködésre vonatkozó 
szándéknyilatkozatokat, megállapodásokat, azok jellegétől függően. 
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Törvényességire leadás: január 3. (szerda) 
Postázás: január 12. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: január 16.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: január 22.  (hétfő) 

 
 
Január 25. 
 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 2018. évi szabadságolási 

ütemterve jóváhagyására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodások felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Javaslat Besztercebánya Megye Önkormányzatával való együttműködési szándék megerősítésére a 

közös fejlesztési célterületek tárgyában 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
 

6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, a Nógrád Megyei Kormányhivatal és a Nógrád Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége közötti együttműködési megállapodás aláírására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2017. évi 

tevékenységéről  
  Előterjesztő: megyei igazgató 

 
8. Tájékoztató a Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége tevékenységéről 

Előterjesztő: megyei elnök 
 
 

Törvényességire leadás: április 4. (szerda) 
Postázás: április 13. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: április 17. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 23.  (hétfő) 

 
Április 26. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, vagyonkimutatásáról és 

költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
3. Javaslat a 2017. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására  

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  



3 

 

 
4.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének értékelésére, 

valamint 2018. évi üzleti tervének elfogadására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

5.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi beszámolójának 
elfogadására 

     Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

6. Javaslat az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-15-
2016-00015 azonosítószámú pályázat keretében elkészült Nógrád Megyei Klímastratégia 
elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
7. Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében végzett 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 
 
8. Tájékoztató a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: igazgató 

 
9. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, 

kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, 
valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében 

 Előterjesztő: a NMKH Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője 
 

10. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Bátonyterenyei Járási Hivatala elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
 

Törvényességire leadás: május 23. (szerda) 
Postázás: június 1. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: június 5. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: június 11. (hétfő) 

Június 14. 
 

2. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. 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 
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5. Javaslat az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében Munkaerő 
mobilitás prioritásra beadott pályázatok I. fordulójának értékelésére, valamint a II. fordulóra 
meghívott javaslatok elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
 

6. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
7. Tájékozató a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Nógrád Megyei Igazgatósága tevékenységéről 
 Előterjesztő: megyei igazgató 

 
 
Zárt ülés keretében: 
 
8. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 
 
 
 

Törvényességire leadás: augusztus 29. (szerda) 
Postázás: szeptember 7. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 11. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 17. (hétfő) 
 

Szeptember 20. 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság  
 

3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye 
egészségi helyzetéről  

 Előterjesztő: a NMKH Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetője 
 

4. Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei 
tevékenységéről 

  Előterjesztő: vezérigazgató 
 

5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
6. Tájékoztató a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tevékenységéről 

Előterjesztő: igazgató 
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Törvényességire leadás: október 3. (szerda) 
Postázás: október 12. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: október 16. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: október 19. (péntek) 

 
Október 25. 
 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: megyei igazgató 
 
3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatala elmúlt időszakban 

végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
4. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala elmúlt időszakban végzett 

tevékenységéről 
 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 
5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala elmúlt időszakban 

végzett tevékenységéről 
 Előterjesztő: a hivatal vezetője 
 

 
Törvényességire leadás: november 21.  (szerda) 
Postázás: november 30. (péntek) 
Bizottsági ülés időpontja: december 4. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: december 10. (hétfő) 

December 13. 
 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi üléstervére 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról, valamint javaslat 
a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2019. 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 
 

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Szabó József megyei jegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

5. Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2018. évi megyei előrehaladásáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság  
 

6. Javaslat Nógrád megye Integrált Területi Programjának teljesítményértékelésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság  
 

7. Beszámoló az INTERREG Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében beadott 
pályázatok aktuális állásáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 
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8. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya 
tevékenységéről 
Előterjesztő: főosztályvezető 

 
9. Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztálya tevékenységéről 
Előterjesztő: főosztályvezető 
 

10. Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018. évi 
tevékenységéről 

 Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 

 
Zárt ülés keretében: 
 

11. 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 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja Nógrád Megye 
Területrendezési Terve módosítását biztosító támogatásra irányuló kérelem Miniszterelnökséghez 
történő benyújtását. 
A közgyűlés utasítja elnökét Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításához kapcsolódó 
feladatok elvégzésére, valamint felhatalmazza a támogatáshoz szükséges szerződés aláírására és 
intézkedések megtételére. 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Területrendezési Terv módosításával összefüggő 

eseményekről folyamatosan tájékoztassa a testületet. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
               

 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítását 
biztosító intézkedések 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) 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, meleg étel osztására fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144/2017. (XII. 14.) 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 a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság 2017. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145/2017. (XII. 14.) 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) 2018. 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 

2018. évi Megyenap alkalmából megrendezésre kerülő eseményre.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
3. A közgyűlés a Bizottság és a Szakmai Munkacsoport 2018. évi működésével összefüggésben 

felmerülő költségkeretet 100.000 Ft-ban állapítja meg.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – amennyiben a fent megjelölt keretösszeg nem fedi 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, 2017. december 14. 
 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi 
munka- és pénzügyi terve 
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A 146/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat melléklete 

 

 A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 

2018. évi munkaterve 
 
 
 

A bizottság minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Az előző ülés óta beérkezett javaslatokat, melyeket a Szakmai Munkacsoport előzetesen 
véleményezett.  
 

 
1. Ülés időpontja: április 26. (csütörtök) 

Meghívó küldés: április 20. (péntek) 
 
 

2. Ülés időpontja: december 13. (csütörtök) 
Meghívó küldése: december 7. (péntek) 
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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) 
pontja alapján, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja. 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. szeptember és október hónapban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót a 88/2015. (XII. 17.) Kgy. határozatban előírtak fokozott 
figyelemmel kísérésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
 

Salgótarján, 2017. december 14. 
 
 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
2017. szeptember és október hónapban végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámoló elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
2017. év II. félévi megyei előrehaladásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program helyzetéről 
szükség szerint adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
2017. év II. félévi megyei előrehaladásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az INTERREG V-A Szlovákia –
Magyarország Együttműködési Program harmadik prioritása keretében az SKHU/1703 számú, „A 
fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása és a munkavállalói mobilitás támogatása” 
pályázat keretében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal a Hugyag – Kovacovce 
(Szécsénykovácsi) között létesítendő közúti kapcsolat megvalósításáról szóló, az Ipoly-völgye 
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által beadásra kerülő akciótervet (TAPE) elkészítse, 
valamint az akcióterv támogatói döntése esetén társult partnerként a pályázatban és a 
projektmegvalósítási szakaszban részt vegyen, pénzügyi kötelezettségvállalás nélküli feladatokat 
ellásson. 
A Közgyűlés felkéri elnökét, és a megyei jegyzőt, hogy a projekt előrehaladásáról folyamatosan adjon 
tájékoztatást. 

Határidő: értelemszerű 

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

 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 

 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Hugyag – Kovacovce (Szécsénykovácsi) közúti 
határátkelőhely megvalósítását szolgáló akcióterv 
kidolgozásában és pályázatban való részvétel 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 
 
 

1. A közgyűlés a 7/2013. (I. 31.) Kgy. határozat mellékletét képező, Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
a) A Szabályzat 2.2. fejezet b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„b) bérköltségre és személyi jellegű egyéb kifizetésre (különösen: alapbér,  prémium, 
végkielégítés, jutalom) a vezető állású munkavállaló;”. 

 
b) A Szabályzat a következő 6.5. ponttal egészül ki: 

 
„6.5.  

Jutalom 
 

6.5.1. A vezető állású munkavállaló részére, a prémium-feladatok között nem szereplő, a 
társaság működéséhez kapcsolódó többletfeladatok eredményes elvégzésének 
elismerésére – a társaság anyagi helyzete függvényében, saját bevételeinek terhére – 
a közgyűlés – a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően – jutalmat 
állapíthat meg. 

6.5.2. A Felügyelő Bizottság előzeteses véleményének kikérésével a közgyűlés elnöke 
előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.” 

 
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a fenti módosításokat vezesse át a 

Szabályzaton és azt a cégiratok közé helyezze letétbe.  
Határidő: 2018. január 13. 

Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 
 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 
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Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  
Javadalmazási Szabályzata módosítása 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által a „Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház” cím elnyerésére kiírt felhívásra a 
Nógrád Ifjúságáért Gyermek–  és Ifjúsági Alapítvány (3109 Salgótarján, Medvesi út 9.) adott be 
pályázatot. 
A közgyűlés jóváhagyja a pályázat részeként az e határozat mellékletét képező együttműködési 
szándéknyilatkozat aláírását, benyújtását. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat eredményéről tájékoztassa a testületet. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat elbírálása során esetlegesen érkező hiánypótlás 
teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 
 

 

 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 

 

152/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 
működtetésére irányuló pályázat támogatása 



A 152/2017. (XII. 14.) Kgy. határozat melléklete 

 

 

 
Együttműködési szándéknyilatkozat 

 

 

Amely létrejött egyrészről a Nógrád Ifjúságáért Gyermek– és Ifjúsági Alapítvány (3109 
Salgótarján, Medvesi út 9.) képviseli: Szabó Péter a kuratórium elnöke (továbbiakban: 
pályázó), másrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 
képviseli: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke (továbbiakban: együttműködő partner) között a 
mai napon és az alábbiak szerint: 

 

1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak 
abban, hogy a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak címpályázat nyertese (jelen 
nyilatkozatban: pályázó) a partner számára tájékoztatást nyújt a Család, Esélyteremtő 
és Önkéntes Ház (továbbiakban: CSEÖH) által kínált szolgáltatásokról, illetve a 
partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

 

2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 
pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 
együttműködésben valósítja meg. 

 

3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során 
rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá 
kijelentik, hogy a projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat 
vállalják: 

 

4.1. A pályázó projektben vállalt konkrét feladatai: 

4.1.1. Folyamatosan tájékoztatja együttműködő partnert a CSEÖH 
munkájáról. 

4.1.2. A CSEÖH honlapján, rendezvényein, kiadványaiban bemutatkozási 
lehetőséget biztosít együttműködő partner számára. 

4.1.3. Tevékenyen vesz részt a társadalmi szemléletváltás fogyatékosügyi, 
érzékenyítési, valamint esélyteremtési célterületein. 

 
4.2. A partner által vállalt konkrét feladatok: 

4.2.1. Együttműködő partner – mint egykori fenntartó – térítésmentesen, az 
üzemeltetési költségek pályázó általi megfizetése mellett biztosítja a 
CSEÖH működéséhez szükséges akadálymentesített iroda helyiséget, 
infrastruktúrát. 

4.2.2. Együttműködő partner térítésmentesen adja pályázó használatába az 
általa nyilvántartásba vett, a CSEÖH számára beszerzett eszközöket, 
berendezéseket. 



 

2 
 

4.2.3. Együttműködő partner vállalja, hogy honlapján, rendezvényein, 
kiadványaiban bemutatkozási, publikálási lehetőséget biztosít a 
pályázónak a CSEÖH által kínált szolgáltatásokról, tevékenységéről.  

 

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 
követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további 
folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítják. 

 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 
aláírták. 

 

 

Jelen megállapodás a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ……./2017. (XII. 14.) 
Kgy. határozatával lép hatályba. 

 

 

Salgótarján, 2017. december ……. 

 

 

……………………………………….    ……….………………………. 

 Skuczi Nándor, Szabó Péter 

 a közgyűlés elnöke a kuratórium elnöke 

 partner képviselője pályázó képviselője 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

 

HATÁROZATA 

 
Nógrád Megye Önkormányzata dönt arról, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett, a 
Bethlen Gábor Alap 2018. évi ,,Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére a „Testvér-
települési programok és együttműködések” címmel meghirdetett felhívásra pályázatot nyújt be.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat nyertessége esetén szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, aláírására, s egyúttal utasítja a testület mindezekről történő tájékoztatására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2017. december 14. 

 
 

Barna János s.k. 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Szabó József s.k. 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

153/2017. (XII. 14.) Kgy. 
 

Tárgy: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett  
„Testvér-települési programok és együttműködések” című 
pályázaton való részvétel jóváhagyása 
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II. 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése zárt ülés keretében döntött Nógrád Megye Madách Imre 
Díjának adományozásáról. 
 
 
A díj átadására 2018 januárjában, Madách Imre születésnapja alkalmából Balassagyarmaton rendezett 
ünnepség keretében kerül sor. 
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