
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 

11. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, Dr. Egyed Ferdinánd, Gagyi Roland, 
Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina Norbert, Varga Béla, a közgyűlés tagjai, dr. 
Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó József megyei jegyző, dr. Langár 
Ágnes aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. Gácsi Péter és Boldvai László képviselő urak jelezték, 
hogy a közgyűlés mai ülésén nem tudnak részt venni. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 12 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a 12. számú napirendi pontot a következő címmel fogadja el: „Javaslat 
Nógrád Megye Humán Fejlesztési Stratégiája megtárgyalására”. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a testület 12 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense beszámolójának 

elfogadására 
 Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi felelős 

 
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 Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (IV. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására  
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat egyes rendeletek felülvizsgálatára, valamint módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jövőbeni feladatai meghatározására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú 

módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
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8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására 

Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
10.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
      dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
12. Javaslat Nógrád Megye Humánfejlesztési Stratégia megtárgyalására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
13. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi üléstervére  
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
14. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
15. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról, valamint 

javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint 
egyéb intézkedések meghozatalára 

 Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke  
 
16. Javaslat a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
17. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
18. Tájékoztatás a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális 

Együttműködési Programban való részvételéről 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
19. Egyebek 
 
 
 Zárt ülés keretében: 
 
 20. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

- . - 
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1. Javaslat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense 

beszámolójának elfogadására 
 Előterjesztő: Bíró Anna, MNVH Nógrád megyei területi felelős 
 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti Bíró Anna referens asszonyt és felkéri prezentációja megtartására. 
 
Bíró Anna: 
Megtartja prezentációját. 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni referens asszony tájékoztatóját. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
(dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr megérkezett a közgyűlés ülésére, a testület 13 fővel folytatta 
munkáját.) 
 
Cseresznyés István: 
Referens asszony említette, hogy három város nem vehet részt az operatív programban. Ennek mi az 
oka? 
 
Bíró Anna: 
A különböző operatív programok között lehatárolások vannak. A vidékfejlesztési programban a 
10.000 fő alatti települések vehetnek részt. 
 
Barna János: 
Törekedni kell a leadereknél arra, hogy elsősorban a helyi termékgyártást, a munkahelyteremtést, 
illetve olyan fontos „dolgokat” támogassanak, amelyek ténylegesen előreviszik a megye gazdaságát. 
 
Borenszki Ervin: 
Lehet önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, helyi vállalkozóknak pályázni az elmondott 
programokra és emellett van külön leader forrás?  
Véleménye és tapasztalata szerint a polgármesterek jó része „fittyet hány” a dolgokra, nem megy el a 
meghirdetett fórumokra.  
A szociális szövetkezetnél említette, hogy volt ellenállás is ezzel kapcsolatban. Erről tudna egy kicsit 
bővebben beszélni? 
Javasolja, hogy az újonnan induló földárveréseken legyen lehetőség arra, hogy egy „pici” területet 
adjanak az állami földekből szociális szövetkezetekben való munkára. 
 
Bíró Anna: 
A leader forrás a vidékfejlesztési programon belül egy külön célterület, és a leaderben meghatározott 
összegeket azok a szervezetek tudják felhasználni, akik a leader területén tevékenykednek.  
A szociális szervezetek kérdésköre a Belügyminisztériumhoz tartozik, ez az ő feladatuk. Azokat a 
településeket, akik ebben gondolkodnak, maximálisan segíteniük kell a tudásanyaggal, a jó 
gyakorlatoknak az átadásával, bemutatásával.  
 
Skuczi Nándor: 
Maximálisan egyetért Borenszki képviselő úrral abban, hogy minden település polgármesterének az a 
jól felfogott érdeke, hogy a faluját szolgálva minél inkább vegyen részt a pályázatokon, minél több 
energiát fektessen ebbe. Nagy aktivitásra van szükség a civil szervezetek és a gazdasági szereplők 
részéről is. 
A földtörvény ma is lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok szociális szövetkezetek részére 
kisajátítsanak földeket.  
További kérdése, észrevétel nem volt. 
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Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
81/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

 - . - 
 
 
 
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 
 

(Varga Béla képviselő úr elhagyta a közgyűlés üléstermét, a testület 12 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményekről, javaslatokról szóló határozati javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 
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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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (IV. 
számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására  

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 

Skuczi Nándor: 
A pontosított előterjesztés 2015. december 16-án került megküldésre. Kéri, hogy ennek 
figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
A közgyűlés ülése előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc, valamint 
Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatta a javaslatot. 
 
 
dr. Szabó József: 
A Területfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 

 
(Barna János alelnök úr elhagyta a közgyűlés üléstermét, Varga Béla képviselő úr visszatért az 
ülésterembe, így a testület 12 fővel folytatta munkáját.) 
 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (IV. 
számú módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

8/2015. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról  

(IV. sz. módosítás)  
 

 (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetése IV. számú 
módosításának végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

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

 
 

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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . - 
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4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
A pontosított előterjesztés 2015. december 16-án került megküldésre. Kéri, hogy ennek 
figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
A közgyűlés ülése előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc, valamint 
Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatta a javaslatot. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság egyhangúan támogatta a javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét 
megalkotta: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

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

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

 
 (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

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

 
 
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 
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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. 
 

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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

- . - 

5. Javaslat egyes rendeletek felülvizsgálatára, valamint módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 
12 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

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

 
egyes rendeletek módosításáról 

 (A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja az egyes rendeletek módosításáról szóló rendelet végrehajtásával összefüggő 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 

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

 
 
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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

- . - 

 
 
6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jöv őbeni feladatai 

meghatározására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 

Skuczi Nándor: 
Tisztelettel köszönti Sándor Ildikó ügyvezető igazgató asszonyt. 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2015. december 14-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 9/2015. FB. határozatával 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
Megkérdezi, ügyvezető igazgató asszonyt kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sándor Ildikó: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
 
(Barna János alelnök úr visszatért az ülésterembe, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. jövőbeni feladatai 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, 
és a következő határozatot hozta: 
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86/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 
 

 
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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

- . - 

 
7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú 

módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2015. december 14-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 8/2015. FB. határozatával 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
Megkérdezi, ügyvezető igazgató asszonyt kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sándor Ildikó: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
(Varga Béla képviselő úr távozott az ülésteremből, a közgyűlés 12 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. 
számú módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
 

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

 
 

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. 
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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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 

 
8. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2015. december 14-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 10/2015. FB. határozatával 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
Megkérdezi, ügyvezető igazgató asszonyt kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sándor Ildikó: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
(Varga Béla képviselő úr visszaérkezett az ülésterembe, a közgyűlés 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
 

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

 
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 
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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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

 
9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
 

Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2015. december 14-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az SZMSZ kiegészítését 
javasolta. 
A képviselők részére 2015. december 16-án megküldésre került a javaslatot magába foglaló 
előterjesztés, melyet az ülés előtt mindkét bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Meló Ferenc, valamint Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken 
elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi ügyvezető igazgató asszonyt kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sándor Ildikó: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
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Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Jól érti-e azt, hogy az ügyvezető igazgató asszony nem ért egyet ezzel a módosítással? 
 
Sándor Ildikó: 
Egyet ért vele, csak annyit szeretne hozzátenni, hogy korábban is több féle munkát végzett, de az nem 
volt az SZMSZ-ben foganatosítva. 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
 

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

 
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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

 
10.  Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottsága 2015. december 14-ei ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 11/2015. FB. határozatával 
támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
Megkérdezi, ügyvezető igazgató asszonyt kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Sándor Ildikó: 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
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90/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 
 

 
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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
      dr. Szabó József, megyei jegyző 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 

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

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja – a jelen határozat mellékletét 
képező – Nógrád Megye Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát. 
A közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat hatályosulását kísérje figyelemmel, a 
módosítás szükségessége esetén tegye meg a megfelelő intézkedéseket. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: dr. Szabó József megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 

 
Skuczi Nándor 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 

 
12. Javaslat Nógrád Megye Humánfejlesztési Stratégia megtárgyalására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Az előterjesztés 2015. december 16-án került megküldésre, melyet az ülése előtt mindkét bizottság 
megtárgyalt. Felkéri Meló Ferenc, valamint Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági 
üléseken elhangzottakról. 

 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Humán Fejlesztési Stratégiája megtárgyalására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 

 
92/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta „Nógrád megye területfejlesztési 
dokumentumainak felülvizsgálata és humán fejlesztési stratégiája” című – e határozat mellékletét 
képező – tanulmányt. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjanak – a szakmailag megalapozott 
és a megye érdekeit szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről, s a 
testület 2016. januári ülésére való beterjesztésről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

Salgótarján, 2015. december 17. 
 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

 
13. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi üléstervére  
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Javasolja, hogy a januári napirendi pontok közé kerüljön felvételre a Humán Stratégiával kapcsolatos 
előterjesztés. 
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Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Borenszki képviselő úr kiegészítésével kéri elfogadni a határozati javaslatot. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi üléstervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 

 
93/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 

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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 

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

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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94/2015. (XII. 17.) 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 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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Keriért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
95/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Keriért Alapítvány 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 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

- . - 

 
15. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi II. féléves munkájáról, valamint 

javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munka- és pénzügyi tervére, 
valamint egyéb intézkedések meghozatalára 

 Előterjesztő: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke  
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezem Barna János urat, a bizottság elnökét, valamint dr. Szabó József urat, a bizottság 
titkárát, kívánnak-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni?  
(Szóbeli kiegészítés nem volt.) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
96/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi munka- és pénzügyi 
tervére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
97/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 

 
16. Javaslat a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések meghozatalára 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Hollókőtől-Murányig kerékpárúttal kapcsolatos egyes döntések 
meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és 
a következő határozatot hozta: 
 
 
98/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 

a Nógrád Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 

- . - 

 
 
17. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezem dr. Szabó József jegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni?  
(Szóbeli kiegészítés nem volt.) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
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99/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
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 2015. évi tevékenységéről szóló – e 
határozat melléklete szerinti – beszámolót megtárgyalta és elfogadta. 
 
Salgótarján, 2015. december 17. 

 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 

 
18. Tájékoztatás a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális 

Együttműködési Programban való részvételéről 
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezem Sándor Ildikó ügyvezető igazgató asszonyt, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést tenni?  
(Szóbeli kiegészítés nem volt.) 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális 
Együttműködési Programban való részvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
100/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. DUNA Transznacionális Együttműködési Programban való részvételi szándékát. 

2. A közgyűlés felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy szükség szerint adjon tájékoztatást a pályázat 
első körös elbírálásáról, illetve továbbjutás esetén a konkrét projektjavaslat tartalmáról. 
Határidő: elbírálástól függően 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2015. december 17. 

 
 

Skuczi Nándor 
a Nógrád Megyei Önkormányzat  

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
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19. Egyebek 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
2016. február 6-án a Művészetek Palotájában a Nógrád Néptáncegyüttes önálló műsort fog adni. Sok 
szeretettel várnak mindenkit a programra. 
 
Skuczi Nándor: 
Szeretné megköszöni a közgyűlés egész évi munkáját. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
A következő napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalja meg. Kéri a vendégeket, a sajtó képviselőit 
fáradjanak ki az ülésteremből.  
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


