
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 

3. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 23-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
Boldvai László, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Dr. Egyed Ferdinánd, 
Gácsi Péter, Gagyi Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina Norbert, Varga Béla 
közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó József megyei 
jegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. A testület ülését megnyitja. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1.  Javaslat megyei bírósági ülnökök választására 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

2. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 
a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és Nógrád Megye 
Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására  

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. 
módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására, 
az ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
9.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 

10. Egyebek 
- . - 

 
Skuczi Nándor: 
 
1.  Javaslat megyei bírósági ülnökök választására 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló 
Ferenc urat, a bizottság elnökét, tájékoztassa a közgyűlést a bizottság ülésén elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a testületet, hogy az érintettek hozzájárultak a személyüket érintő napirendi pont nyílt 
ülésen történő tárgyalásához. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Varga Béla: 
A bizottsági ülésen két személy tekintetében hangzott el módosító javaslat, szeretné, ha ezt figyelembe 
véve szavazna a közgyűlés a határozati javaslatról. Petneházi Zsolt Andrásné helyett Dobrocsi Jánost, 
Novák Tibor helyett Karácsony Györgynét javasolja. 
 
Cseresznyés István: 
Javasolja, hogy a jövőben – amennyiben lehetséges – előbb kapják meg a napirendhez kapcsolódó 
előterjesztést. Kérdése, hogy a listán szereplők közül mennyien voltak korábban is ülnökök?  
 
Gácsi Péter: 
Varga Béla úrtól kérdezné, hogy miért történt csere a személyek vonatkozásában? 
 
Varga Béla: 
Nem a jelölt személyekkel volt probléma. Jelezték, hogy nem biztos, hogy határidőben tudják csatolni 
a szükséges dokumentációkat. Azonban ez sikerült, emiatt történt a személyek tekintetében csere.  
 
dr. Szabó József: 
A bírósági ülnökök választása 4 évente szükséges melynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki. 
2015-ben március 7-től április 30-ig terjedő időszakban kell az ülnököket megválasztani. Az országos 
bírósági hivatal elnöke jelöli ki, hogy egy-egy bíróságra hány főt kíván ülnökként delegáltatni. A 
delegálás joga megoszlik a megyei önkormányzatnál illetve a megyei jogú városoknál. A felhívás után 
egyeztettek a városi önkormányzattal. A Salgótarjáni Járási Bíróság kivétel lehet jelölni a 
Balassagyarmati Törvényszékre ezen belül külön pedagógus végzettségű ülnököket lehetett jelölni, 
valamint a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, amire kaptak egy létszámkeretet. Ami 
úgy oszlik meg, hogy 15 fő a Balassagyarmati Törvényszékre, 4 fő pedagógus pluszban és 16 fő a 
Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A kiírás után tájékoztatták a polgármestereket, 
képviselőket és a honlapon is közzétették a feltételeket, nyomtatványokat, amely szükséges a 
jelentkezéshez, ez után állították össze a listát. Összesen 35 fő jelölt van, akiről szavazni kell, a 
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beérkezett jelölés 42 fő volt, amelyeket formailag át kellett vizsgálni, hogy megfelelnek-e a 
jogszabályi követelményeknek, így állt össze ez a mostani lista. Adott volt az a 11 fő, akit a bíróság 
külön megjelölt, mert már a korábbiakban is ülnökök voltak és számítanak a munkájukra. A 
nemzetiségi önkormányzatok tekintetében 2 főt lehetet delegálni, ők úgy állapodtak meg, hogy a 
szlovák nemzetiségi önkormányzat nem delegál, így a roma nemzetiségi önkormányzat 2 főt delegált. 
 
Gácsi Péter: 
Azok közül, akik nem kerültek be, vannak olyanok, akiket a bíróság külön kért, jelölt? 
 
dr. Szabó József: 
Nincs olyan személy. 
 
Havasiné Molnár Erzsébet: 
Ha jól érti, akkor senki nem ismeri személy szerint a jelölteket, hanem mindenki ráhagyatkozik a 
háttérmunkát végzőkre? 
 
dr. Szabó József: 
Személyesen az apparátus és az előkészítők sem ismernek mindenkit. A becsatolt iratokból állnak 
rendelkezésre információk.  
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazásokat követően megállapítja, hogy a közgyűlés Ambrózi Erzsébet Évát 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Béla Tibort 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Csohány Edét 11 
igen szavazattal, 3 tartózkodással, Dudásné Rózenberg Arankát 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással, Farkas Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Hajas Emilnét 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Halász-Szabó Ferencet 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 
Kaposváriné Kovácsik Andreát 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Lazsán Zsoltot 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Mátyásné Fisli Imeldát 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 
Karácsony Györgynét 10 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással, Dobrocsi Jánost 10 igen, 1 
nem szavazattal, 3 tartózkodással, Prókai Antal Lajosnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 
Szlezákné Papp Juditot 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Vass Miklóst 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással a Balassagyarmati Törvényszék ülnökévé; Fekete Kornélia Erzsébetet 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Giebiszer Gábornét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Kojnok 
Józsefnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Nemszilaj Katalint 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással a Balassagyarmati Törvényszék pedagógus ülnökévé; Ádám Sándornét 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Baranyi Jánost 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Birkásné 
Berta Zsuzsannát 11 igen szavazattal 3 tartózkodással, Botos Emesét 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással, Czinege Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Gordosné Kőnig Juditot 
11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Gyenes Kálmánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 
Istvánné Hajas Lídiát 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Kakuk János Józsefet 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Keresztes Imrénét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Kis 
Gábornét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Némediné Bartanusz Andreát 11 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással, Németh Bélát 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Szabó 
Józsefnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással, Szabó Tibornét 11 igen szavazattal, 3 
tartózkodással, Székely Istvánnét 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással a Salgótarjáni 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökévé választotta.  
 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a megyei bírósági ülnökök választására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
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22/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 

2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Balassagyarmati Törvényszékre, illetve a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságra ülnökként a következő személyeket választja meg: 

 
1.1.Balassagyarmati Törvényszék ülnökei: 

1. Ambrózi Erzsébet Éva   2677 Herencsény, Lisznyai Damó Kálmán út 15. 
2. Béla Tibor    2660 Balassagyarmat, Kóvári út 7/B. 
3.  Csohány Ede    3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 45. 
4. Dudásné Rózenberg Aranka  2668 Patvarc, Mikes Kelemen u. 23. 
5. Farkas Istvánné (Tóth Éva)  3100 Salgótarján, Beszterce tér 3. V/32. 
6. Hajas Emilné (Varga Gabriella)  3155 Mátramindszent, Rákóczi u. 7. 
7. Halász-Szabó Ferenc   2660 Balassagyarmat, Baross Gábor u. 44. 
8. Kaposváriné Kovácsik Andrea  3104 Salgótarján, Budapesti út 58. II/4. 
9. Lazsán Zsolt    2660 Balassagyarmat, Liszt Ferenc u. 35. 

10. Mátyásné Fisli Imelda   2660 Balassagyarmat, Móricz Zsigmond út 7. 
11. Karácsony Györgyné   2676 Cserhátsurány, Petőfi út 14. 
 (Vörös Katalin)     
12. Dobrocsi János    2687 Bercel, Ifjúsági út 19.  
13. Prókai Antal Lajosné   3170 Szécsény, Szabadság út 27. 
 (Árvay Judit) 
14.  Szlezákné Papp Judit   2660 Balassagyarmat, Jókai u. 11/a. 
15. Vass Miklós    2660 Balassagyarmat, Dózsa út 1. 

 
1.2. Balassagyarmati Törvényszék pedagógus ülnökei: 

1. Fekete Kornélia Erzsébet  3170 Szécsény, Mindszenti tér 3/B. 
2. Giebiszer Gáborné (Kis Anna)  2694 Magyarnándor, Ifjúság u. 2. 
3. Kojnok Józsefné   3100 Salgótarján, Tanács út 2. 
 (Vanya Irén Julianna)   
4. Nemszilaj Katalin   2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 91. 

 
1.3. Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökei: 

1. Ádám Sándorné (Markó Ilona)  3060 Pásztó, Munkácsy Mihály út 24. 
2. Baranyi János    2660 Balassagyarmat, Szent Imre út 1/A. 
3. Birkásné Berta Zsuzsanna  3183 Karancskeszi, Fő út 85. 
4. Botos Emese    3104 Salgótarján, Csokonai út 119. 
5. Czinege Istvánné (Sándor Mónika) 3128 Vizslás, József Attila út 3. 
6. Gordosné Kőnig Judit   3100 Salgótarján, Kistarján út 4. 
 
7. Gyenes Kálmánné (Silány Mária) 3100 Salgótarján, Arany J. út 25. 
8. Istvánné Hajas Lídia   3100 Salgótarján, Úttörők út 23. 
9. Kakuk János József   3131 Sóshartyán, Kossuth u. 28. 

10. Keresztes Imréné   3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 57. 
 (Vámos Katalin Éva) 
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11. Kis Gáborné    3155 Mátramindszent, Szuhai út 5. 
 (Orosz Erzsébet Katalin) 
12. Némediné Bartanusz Andrea  3100 Salgótarján, Makarenkó út 16. 
13. Németh Béla    3078 Bátonyterenye, Csokonai út 1. 
14. Szabó Józsefné (Vass Gizella)  3143 Mátranovák, Dózsa György út 189. 
15. Szabó Tiborné (Varga Teréz)  3170 Szécsény, Ősz út 7. 
16. Székely Istvánné (Mohácsi Éva) 3100 Salgótarján, Alkotmány út 7. 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy az ülnököket, a megválasztásra nem került jelölteket, valamint a 

jelölő természetes- és jogi személyeket a közgyűlés döntéséről értesítse. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelölést elfogadó 

nyilatkozataikat a Balassagyarmati Törvényszék elnökének küldje meg. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

 
 
 

Skuczi Nándor 

 
 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 
 

- . - 
 
(Varga Béla képviselő úr elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor: 
Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszönti Dr. Horváth Ákos urat, a Magyar Tudományos Akadémia 
Energiatudományi Kutatóközpont főigazgatóját és Menczel László urat, Magyar Tudományos 
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont fejlesztési tanácsadóját, akik személyes jelenlétükkel 
megtisztelték a közgyűlés ülését.  
 
2. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményekről, javaslatokról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
23/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-29. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 
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2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évre szóló módosított üléstervét a 
következők szerint fogadja el: 

 
     „Törvényességire leadás: április 22. (szerda) 
     Postázás: április 30. (csütörtök) 
     Bizottsági ülés időpontja: május 7. (csütörtök) 

       
 Közgyűlés időpontja: május 7. (csütörtök) 
 

2. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjának minőségbiztosítást követő végleges 
elfogadására” 

 
 
 „Szeptember 24. 
 
 KÖZMEGHALLGATÁS keretében 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében végzett tevékenységéről” 
 

b) A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért 
felelősök részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző    

 
 

Salgótarján, 2015. április 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
(Varga Béla képviselő úr visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
3. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és Nógrád 

Megye Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Meló Ferenc, valamint Varga Béla urakat, tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági üléseken 
elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslatot.  
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Skuczi Nándor: 
Megkérdezi főigazgató és tanácsadó urat, kívánnak-e a szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Horváth Ákos: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez. 
  
Skuczi Nándor: 
Megköszöni főigazgató úr tájékoztatóját. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Varga Béla: 
Az együttműködés keretében Önök látnak-e lehetőséget arra, hogy esetlegesen – tekintve a projekt 
magas innovatív tudástechnológia tartalmát, illetve Nógrád megye helyzetét – akár itteni kis- és mikro 
vállalkozások is bekapcsolódhassanak ebbe az „ígéretes” projektbe? Hol tervezik az 1000 m2-es 
laboratórium felépítését? Az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjainak személyére van-e már 
javaslat? 
 
Dr. Horváth Ákos: 
Alapvető célja az együttműködésnek, hogy a helyi vállalkozásoknak legyen „közük” ehhez a 
tudásközponthoz. Egy bizonyos ponton, amikor már konkretizálódik a pályázat kiírása, megkezdődnek 
a tárgyalások a potenciális vállalkozókkal.  
A helyszín tekintetében a követelményekről tud beszámolni, illetve arról, hogy hol lenne optimális 
megépíteni, de pontos helyet még nem tud mondani. 
Az ügyvezető személyével kapcsolatban elmondja, hogy még konkrét javaslata nincs, de szeretnék ők 
meghatározni, hogy ki legyen az, tekintettel arra, hogy az Energiatudományi Központ felelőssége, 
hogy „jól menjen” ez a projekt.  
 
Barna János: 
Maximálisan támogatja az ilyen projekteket. Véleménye szerint Nógrád megye számára is rendkívül 
nagy előnyökkel fog járni, hogyha megtöltődik tartalommal ez az együttműködés. Ha jól sejti, akkor 
ez egy GINOP pályázat lesz. Kérdése, hogy a pályázathoz honnan lesz a saját erő? Az eszközök, 
amelyeket majd megvásárolnak, kinek a tulajdonában lesznek? Mikor várható ebből a gazdaság 
számára kézzel fogható eredmény, haszon? 
 
Dr. Horváth Ákos: 
Természetesen soha nem tudnak semmit előre garantálni. Bízik azokban az emberekben, akikkel 
együtt dolgozik, hogy képesek arra, hogy elszámoltatható eredményeket tegyenek le az asztalra. Van 
gyakorlatuk abban, hogy minőségbiztosított projekteket futtassanak, és ipari partnerekkel tárgyaljanak. 
A kutatóközpont éves büdzséje 3,5 milliárd forint környékén van, ebben az évben bővültek egy új 
kutatóintézettel. Az eszközállomány értéke, amellyel rendelkeznek 100 milliárd forint környékén 
„mozog”. Úgy gondolja, hogy ez ad valamiféle hátteret, alapot arra, hogy meg tudják mutatni másnak, 
hogy tudnak bánni ilyen eszközökkel. Ezekkel a személyes nexusokkal igyekszik biztosítani azt a 
lehetőséget, hogy egy majdan kiírandó, alkalmas pályázaton jól szerepeljenek; biztos benne, hogy 
sikeresen tudják majd azt menedzselni. 
Az eszközökre a kutatóközpont tud pályázni, így azok az ő tulajdonában lesznek.  
A prímér termék az eszközök használatából fakad. Az eszközök körét kell úgy megválogatni, hogy a 
vállalkozók - azok használatából - többletkapacitáshoz jussanak. 
 
Skuczi Nándor: 
Úgy gondolja, hogy Nógrád megye számára ez egy nagy lehetőség és megtiszteltetés, hogy egy ilyen 
kutatási innovációs tevékenységnek adhat otthont. Bízik abban, hogy a jövőre vonatkozóan 
„újradimenzionálhatják” a megye ipari, technológia lehetőségeit.  
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni az igazgató úr és a tanácsadó úr részvételét. 
Szavazásra bocsátja a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja és 
Nógrád Megye Önkormányzata közötti együttműködéssel összefüggő intézkedésekre vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot 
hozta: 
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24/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar Tudományos 
Akadémia Energiatudományi Kutatóközponttal folytatott tárgyalásokon meghatározott 
feladatmegosztást.  
A közgyűlés az előterjesztés mellékleteként megismerte és elfogadja az MTA EK-val nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság alapításához szükséges társasági szerződés tervezetét, melynek pontjai 
alapul vételével, annak további egyeztetésére, a projekttel kapcsolatos további tárgyalásokra kéri fel 
elnökét és a megyei jegyzőt. 
A közgyűlés egyetért az MTA EK-val nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításával, melyhez a 
törzstőkének a pályázati feltételrendszer által megkívánt részét a költségvetés terhére a társasági 
szerződés aláírásakor biztosítja. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt, hogy a pályázati feltételrendszer ismeretében 
a megfelelő együttműködési formához szükséges okiratokat – Kft. esetében társasági szerződés, 
konzorcium esetében együttműködési megállapodás – megkösse, aláírja. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az együttműködés előrehaladására 
vonatkozóan a testületet a soron következő ülésein folyamatosan tájékoztassa. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 dr. Szabó József, megyei jegyző 
  
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

 
Skuczi Nándor 

a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . - 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására  

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
(Barna János alelnök úr elhagyta az üléstermet, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2015. (IV. 23.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, 

vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolójáról 
  
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (I. sz. 

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

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc, 
valamint Varga Béla urakat, tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással támogatta. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról 
(I. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2015. (IV. 23.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

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

 
  
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása (I. 
sz. módosítás) végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
25/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének módosításáról (I. sz. módosítás) szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 
Kvr.) végrehajtása érdekében a következő intézkedések megtételét indokoltnak: 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Salgó Hotel (Salgótarján 025 helyrajzi számú) 

ingatlan volt bérlőjét kötelező, a Nógrád Megyei Bíróság P.20.355/2004/9. számú ítéletével 
bérleti díj hátralék címén 2.157.430 Ft tőke, közüzemi díj tartozás címén 1.332.366 Ft tőke, 
albérleti díj tartozás címén 271.780 Ft tőke (összesen: 3.761.576 Ft) és ezek kamatai, valamint 
600.000 Ft perköltség, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.457/2004/3. számú ítéletével további 
200.000 Ft perköltség és annak járulékai fizetési kötelezettség érvényesítésére vonatkozó 
jogviszonyban jogutódként – a 2011. évi CLIV. törvény alapján – a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságot nevezi meg, s annak e követelést átadja. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntésről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. 
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A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei jegyzőt a követelés átadással összefüggő 
jognyilatkozatok, a mérlegből, az azt alátámasztó analitikus nyilvántartásból történő 
kivezetésre vonatkozó intézkedések megtételére, aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hollókő (belterület 409 helyrajzi számú, 
Kossuth út 93-95. szám alatti) „Vár Étterem” bérlője által felhalmozott, a  Balassagyarmati 
Városi Bíróság által Gpk.52.130/2009/1. számú határozata alapján megállapított 226.367 Ft 
összegű tartozást és annak járulékait behajthatatlan pénzügyi követelésnek minősíti, arról 
lemond. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei jegyzőt a követelés mérlegből, az azt alátámasztó 
analitikus nyilvántartásból történő kivezetésre vonatkozó intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

- . - 
 
6.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
26/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-5. sz. mellékletei szerint – 
megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 17.029 E Ft mérleg főösszeggel és 6.459 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy.  A 2014. üzleti évben keletkezett adózott eredmény terhére 
osztalék nem kerül jóváhagyásra. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
Salgótarján, 2015. április 23. 

 
 

Skuczi Nándor 

 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 
 
7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 
elfogadására, az ügyvezető javadalmazására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 
13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
27/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint – 

megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét, melyet az 
ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 26.339 E Ft bevétellel, 10.000 E Ft önkormányzati 
hozzájárulással, 24.773 E Ft kiadással, 1.566 E Ft üzemi, üzleti tevékenység bevétellel jóváhagy.  
A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a TÁMOP-6.1.5 pályázat nyertessége esetén a bevétel és 
kiadás összege 159.376 E Ft-tal emelkedik.  
A közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben bekövetkező 
esetleges változások alapján az üzleti terv módosítását terjessze elő.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

  
2. 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. április 23. 

 
 
 

Skuczi Nándor 

 
 
 

dr. Szabó József 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei jegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . -  
 

8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc, 
valamint Varga Béla urakat, tájékoztassák a közgyűlést a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
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Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Csach Gábor személyére vonatkozó javaslatot 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással; Moravcsik Ferenc személyére vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással; Szabó Ferenc Gábor személyére vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással támogatta. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság támogatta a jelölteket. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Tájékoztatja a testületet, hogy az érintettek hozzájárultak a személyüket érintő napirendi pont nyílt 
ülésen történő tárgyalásához. 

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Csach Gábor Lórántot a Felügyelő Bizottság elnökévé 8 igen, 4 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett; Moravcsik Ferencet a Felügyelő Bizottság alelnökévé 11 igen, 
1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett; Szabó Ferenc Gábort a Felügyelő Bizottság tagjává 11 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megválasztotta.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét, melyet a testület 8 igen, 1 nem  
szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2015. (IV. 23.) Kgy. 

 
határozat: 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottsága elnökének Csach Gábor Lóránt 2660 Balassagyarmat, Viola utca 9/a. sz. 
alatti lakost 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  

 
2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének 

Moravcsik Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2015. június 1. napjától 2020. május 31. 
napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó 
Ferenc Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2015. június 1. napjától 2020. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

4. A közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt arra, hogy gondoskodjon a vonatkozó döntések alapító okiratba 
történő átvezetéséről. 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

 
5. A testület felkéri elnökét az alapító okirat-módosítás, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 

aláírására, továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. május 22. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
   Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 

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

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

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvánnyal kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi év 
novemberében Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a kuratórium elnökévé választotta. 
Szeretné elnök úrnak megköszönni a támogatást. Két közelgő eseményre hívja fel a figyelmet.  
 
Skuczi Nándor: 
Év elején a Szerencsejáték Zrt-nek írt támogatást kérő levelet. Az előkészítő bizottságtól kapott 
választ, illetve több dokumentumot is bekértek. Az említett bizottság támogatásra javasolja a Nógrád 
Táncegyüttest.  
z előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
29/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Salgótarjáni Néptáncművészetért  Közalapítvány 100.000 Ft-os 
támogatásáról dönt, melyet működésének elősegítésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 
                            Skuczi Nándor                    dr. Szabó József 

       Nógrád Megyei Önkormányzat                                    Nógrád megyei jegyző 
              Közgyűlésének elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Polgári Szécsényéért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
30/2015. (IV. 23.) Kgy. határozat: 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Polgári Szécsényért Alapítvány 50.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet 
„Példakép Tábor” megrendezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. április 23. 
 
                            Skuczi Nándor                   dr. Szabó József 

       Nógrád Megyei Önkormányzat                                   Nógrád megyei jegyző 
              Közgyűlésének elnöke 
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(Barna János alelnök úr visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 

 
10. Egyebek 

 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a testületet, hogy május 7-én rendkívüli ülést kell összehívnia a végleges ITP elfogadása 
miatt. 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 

 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


