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Tisztelt Megyei Közgyűlés!
A Szécsényi Járás Nógrád megye É-Ny- i felében helyezkedik el. É-on természetes
határa az Ipoly folyó, ami Magyarország és Szlovákia határa is.
Magába foglalja a szécsényi medencét, az Ipoly folyó völgyének északi részét és a
Cserhát hegység É-Ny-i vidékét.
Az éghajlatára, mint ahogy azt a rádióból is tudjuk, ahol gyakran az aznapi leghidegebb
településnek mérik Szécsényt, a mérsékelten hűvös a jellemző.
14 települése van, Szécsény város a székhelye, illetve 13 község.

A szécsényi járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is létezett 1978-ig. Mindvégig
szécsényi központtal. Természetesen sokkal nagyobb területen, mint a mostani járás, de a
járáshoz tartozó települések egy részét mint pl. Bussa, Csalár, Galábocs, Rárosmulyad, Zobor
elcsatolták a Trianoni békeszerződés következtében. De sokkal nagyobb területen volt ettől
függetlenül is a szécsényi járás, ide tartozott pl Etes, Ságújfalu, Sóshartyán is. A szécsényi
Járás mindig kifejezetten nagy járásnak számított a megyében.
Az Ipoly völgye, különösen Szécsény környéke már az őskorban is lakott volt. Az első
hiteles forrás Szécsényről 1219-ben keletkezett. Száz év múlva már a térség legjelentősebb
települése. 1332-ben ferences szerzetesek települtek be, akik templomot és kolostort építettek.
Szécsényi Tamás, a település tulajdonosa Károly Róbert királytól városi rangot kért, így
Szécsény 1334-től mezővárosi ranggal rendelkezett. Károly Róbert rendelete olyan jogokat
biztosított Szécsénynek, amilyenek Budának is voltak. A város történelme szorosan
összefonódik az ország történelmével, a török uralom alatt a fejlődés derékba tört, lelassult,
többször is felégették a települést, majd teljesen elnéptelenedett. Sobieski János lengyel király
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segítségével szabadult fel, 1683-ban. Ennek emlékét emléktábla őrzi a templom oldalán. A
török uralmat és az ostromot megsínylette a város lakossága, szétszéledt és elnéptelenedett.
Páter Bárkányi János ferences szerzetes, aki korábban, 1682-től 1688-ig II. Rákóczi Ferenc
nevelője volt – 1689-ben, tehát több mint öt évvel a város visszavétele után jött Szécsénybe.
Az ő nevéhez fűződik a város újratelepítése, és hozzá köthető, az ő itteni jelenléte miatt esett
Rákóczi választása Szécsényre, 1705-ben az országgyűlés helyszínének kiválasztásakor.
Szécsényben erősen él a köztudatban, hogy Rákóczi a kolostorban szállt meg. A középkori
eredetű sekrestye fölötti helyiség – melyet Rákóczi-szobának neveznek – lett volna a szállása.
Ez a szoba most is megtekinthető a kolostorban.
Innentől folyamatosan fejlődött a város. A XIX. század közepén Pulszky Ferenc – 1848ban Kossuth pénzügyi, majd külügyi államtitkára, 1849-ben londoni követe, idővel 1867 után,
a Nemzeti Múzeum igazgatója -, két évvel a szabadságharc előtt a Forgách-kastélyt és
birtokot megvette.
1854-ben a városban 85 önálló iparos működött itt 22 segéddel és 31 inassal, valamint 5
boltos, de ez a szám már messze elmarad nemcsak Losoncé, hanem Balassagyarmaté mögött
is.
A szabadságharcot követő önkényuralom éveiben járási szolgabírói hivatalt rendeztek be
Szécsényben, amelyhez később adóhivatal is csatlakozott.
A századforduló legnagyobb jelentőségű eseménye az 1896-ban megnyitott
Balassagyarmat-Losonci vasútvonal építése volt, amely Szécsényt is érintette.
Az egykori gazdagon virágzó mezőváros, 1886-ban elvesztve mezővárosi rangját, a XIX.
század végére a XX. század elejére fejlődésében lelassult – utolsó helyre kerülvén Losonc,
Salgótarján és Balassagyarmat mögött.
1920. június 4-én Versailles-ban a trianoni palotában aláírták a békeszerződést. Ennek
értelmében az Ipoly lett hazánk és Csehszlovákia között a határ. A trianoni döntés súlyosan
érintette Szécsényt. A helyi vásárok látogatóinak a felét elvesztette. Észak felé szinte
megbénult a kereskedelem, nagymértékben csökkent a közlekedés.
A második világháború frontvonala 1944. december elején érte el a várost. Szécsény
ostroma december 28-án fejeződött be. Szécsény az ország harmadik legjobban elpusztított
települése lett. A halottak és hősi halottak emlékét a temetőben emlékmű őrzi.
A Szécsényi Járás területe jelenleg 285,26 km², népessége 19 537 fő, népsűrűsége pedig
68 fő/km².

Települései
Település

Rang
(2013. július 15.)

Közös hivatal

Népesség

Terület

(2013. január 1.)

(km²)

Szécsény

járásszékhely város

Szécsény

5 999

45,83

Endrefalva

község

Endrefalva

1 238

13,23

Hollókő

község

Szécsény

329

5,18

Ludányhalászi

község

Ludányhalászi

1 496

21,19
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Település

Rang
(2013. július 15.)

Közös hivatal

Népesség

Terület

(2013. január 1.)

(km²)

Magyargéc

község

Nagylóc

899

12,35

Nagylóc

község

Nagylóc

1 591

39,12

Nógrádmegyer

község

Rimóc

1 716

22,77

Nógrádsipek

község

Varsány

698

20,13

Nógrádszakál

község

Ludányhalászi

636

18,79

Piliny

község

Ludányhalászi

589

16,04

Rimóc

község

Rimóc

1 841

29,25

Szalmatercs

község

Endrefalva

441

7,58

Szécsényfelfalu

község

Endrefalva

418

8,22

Varsány

község

Varsány

1 646

25,58

1. Járási Hivatal szervezeti felépítése
A 2013. évi szervezeti felépítés szerint a Járási Hivatal törzshivatalból, illetve két
szakigazgatatási szervből, a járási gyámhivatalból, valamint a járási munkaügyi
kirendeltségből állt. Járási Hivatal törzshivatalán belül Okmányirodai Osztály és Hatósági
Osztály működött. A Járási Hivatal két szakigazgatási szerve 2014. január 1-jétől – szervezeti
integráció eredményeként – beolvadt, s létrejött egy Gyámügyi és egy Foglalkoztatási
Osztály. 2015. április 1-jén a szervezeti átalakítás következő lépéseként a Járási Hivatalon
belül a Hatósági Osztály, valamint a Gyámügyi Osztály összevonásra került. A szervezeti
átalakítás a járási vezetők számának csökkenését eredményezte: a két szervezeti egység
összevonása miatt, valamint azért, mert a hivatalvezető-helyettes osztályvezető is lett.
2014. március 24-én – a megyében először – az okmányirodai osztály Kormányablak
Osztállyá alakult.

5

Szécsényi Járási Hivatal szervezeti
felépítése

Hivatalvezető

Hivatalvezetőhelyettes

Foglalkoztatási
Osztály (9 fő)

Kormányablak
Osztály (13 fő)

Hatósági és
Gyámügyi
Osztály (13 fő)

A Járási Hivatal megalakulásakor a feladatellátást az önkormányzatok
önkormányzatok hivatalától átkerült
személyi állomány biztosította. A Járási Hivatal jelenlegi engedélyezett létszáma 37
3 fő,
melyben az elmúlt évek során nem volt jelentős
jelent változás (2 fővel
ővel emelkedett).
emelkedett) A Hivatal
munkatársai a képesítési előírásoknak
őírásoknak megfelelnek, a szükséges
sz éges gyakorlattal rendelkeznek.
Jelentőss változást hozott a 2016. július 1-jén
1
hatályba lépő állami tisztviselőkről
tisztvisel
szóló
2016. évi LII. tv, mellyel új életpálya modell lépett
lépett életbe. Új előmeneteli
el
és
illetményrendszer került bevezetésre, mely járási szinten 42 %-os
% os béremelést eredményezett.
eredményeze
Legnagyobb arányú illetménynövekedésben
illetménynövekedésben a középfokú végzettséggel rendelkezők
rendelkez
részesültek. Új továbbképzési
si rendszer került bevezetésre.
2. Járási Hivatal elhelyezésee
2013-ban
ban a Járási Hivatal törzshivatala, valamint gyámhivatala – a Szécsény Városi
Polgármesteri Hivatal – 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. sz. alatti – épületének földszintjén
földszi
kapott helyet. Az elmúlt években az elhelyezésben nem történt változás, az épületen
épül
belül
irodahelyiségek, irattár, kormányablak kialakítása valósult meg. A Járási Hivatal elhelyezése,
tárgyi felszereltsége, eszközellátása (informatikai eszközök, bútorellátottság, irodatechnikai
irodatechn
eszközök) jónak mondható.
A Foglalkoztatási Osztály egy
eg különálló épületben található (3170 Szécsény, Kossuth út
23.).
3. Járási Hivatal illetékessége
A Járási Hivatal 14 településre kiterjedő
kiterjed illetékességgel
ékességgel látja el feladatait. (A
településeket lásd a 3-4.
4. oldal táblázatában.)
A Járási Hivatal illetékességi területéhez
területéhez tartozó települések államigazgatási életében a
települési ügysegédek tevékenysége meghatározó. A települési
települési ügysegédek száma 2 fő.
f A
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településeken heti egy-egy alkalommal van ügyfélfogadás. Az ügyfélfogadások időpontjának
meghatározásakor az ügyfelek igényeit, az önkormányzatok ügyfélfogadási rendjét, a helyi
szokásokat vettük figyelembe. Az ügyfélfogadási idő alatt jellemzően folyamatos az ügyfelek
jelenléte. A települési ügysegéd útján a járás valamennyi állampolgárához eljut a hatósági
ügyintézés. Tapasztalataink szerint a települési ügysegéd közreműködésével intézett ügyeken
belül a szociális ügyek aránya a meghatározó. A települési ügysegédek tájékoztatást adnak a
Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről, segítséget nyújtanak az ügyintézés
megkezdésében, a kérelmeket átveszik. A járás lakossága kedveli és igényli az ügyfélbarát
ügysegédi szolgáltatást. Az ügysegédek jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi
önkormányzatokkal és az ügyfelekkel.
4. Járási Hivatal tevékenysége
A járási hivatal jogszabályban meghatározott főbb feladatai:
a) ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok,
b) okmányirodai feladatok,
c) általános járási hatósági feladatok,
d) oktatással kapcsolatos feladatok,
e) szociális és gyámügyi feladatok,
f) foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok,
g) fogyasztóvédelmi feladatok,
h) igazságügyi feladatok,
i) járási védelmi igazgatási feladatok.

4. 1. Kormányablak Osztály tevékenysége
Az Okmányirodai Osztály a Kormányablak 2014. március 24-i átadásával megszűnt. Az
új kormányablak 6+1 front office munkaállomással, egy háttérirodával és egy vezetői irodával
nyílt meg. Önálló gyermeksarok, valamint baba-mama szoba szolgálja a gyermekes családok
kényelmes ügyintézését. Az ügyfélváróban ügyfélterminál (öninformációs kioszk) található,
melynek segítségével ügyfeleink ügyfélkapujukon keresztül önállóan informálódhatnak. Az
épület akadálymentesített annak érdekében, hogy ügyfeleink egyenlő eséllyel érjék el a
kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat. Az ügyfelek várakozását kényelmes, tágas
ügyféltér biztosítja. A Kormányablak minden munkanap nyitva tart, a heti ügyfélfogadási idő
50 óra. A kormányablak 9 fővel működik. Valamennyi ügyintéző front office és back office
feladatokat is ellát. A Kormányablak Osztályt a hivatalvezető-helyettes vezeti. (A
Kormányablak Osztályhoz soroltan 3 fő végzi a Járási Hivatal ügyviteli feladatait.)
Kormányzati célkitűzés, hogy az ügyfelek minél több ügytípusban egy helyen,
kényelmesen intézhessék ügyeiket. A kormányablakokban intézhető ügykörök száma az
elmúlt években folyamatosan bővült, jelenleg közel 2000 ügytípus intézhető. Az ügyintézők
munkáját Tudástár segíti, amely olyan digitális adatbázis, mely az adott ügykörre
vonatkozóan minden érdemi, az ügyintézéshez szükséges információt magában foglal,
jogszabályi hivatkozásokat jelenít meg.
A Kormányablakban intézhető ügykörök több ügykörszintbe kerültek besorolásra:
1. Azonnal intézhető ügyek, (pl. lakcímbejelentés, parkolási igazolvány kiállítása
stb.)
2. Saját hatáskörben intézhető ügyek (pl. egyéni vállalkozói igazolványok kiállítása,
vezetői engedély cseréje stb.)
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3. Továbbítás céljából előterjeszthető
el
beadványok
eadványok (pl. nyugdíjfolyósításhoz
kapcsolódó bejelentés, fogyatékossági támogatás iránti kérelem stb.)
4. Kizárólag tájékoztatási szint (pl. házassági szándék bejelentése, születés
bejelentése stb.)
5. Kiegészítőő szolgáltatások (ügyfélkapu regisztráció, ügyintézési
ügyintézési rendelkezés tétele
stb.)
ellen
vezetési
6. Hivatalból intézhető ügyek (pl. egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése,
jogosultság szünetelése stb.)
7. Tájékoztatás
ájékoztatás a benyújtott kérelem ügyintézési állapotáról (pl. gyes. megállapítása
meg
iránti kérelem stb.)
A 2017.. évi adatok szerint a kormányablakban az ügyfelek 75 %-aa okmányirodai ügyet
intézett. Ezeknek mintegy 40%
%-aa személyi adat és lakcímnyilvántartással összefüggő
összefügg ügyek
(személyi igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél stb.) 45
4 %-aa közlekedési igazgatási ügy,
mely a gépjárművek
vek tulajdonjog változásának átvezetésével, a gépjármű
gépjármű okmányok, vezetői
vezet
okmányok
nyok kiállításával kapcsolatos.
A kormányablakos ügyek 25
2 %-ában
ában az ügyfelek más hatósághoz továbbítandó kérelmet
nyújtottak be, tájékoztatást kértek. Leggyakoribbak
Leggyakoribbak a családtámogatási, társadalombiztosítási
ügyek, tulajdoni lap iránti kérelmek.
Ügyfelek száma ügytípusok szerint (fő)
(f 2017.. I. félév
1364
Közlekedési igazgatási
ügyek
4050
Személyi adat és
lakcímnyilvántartási ügyek

3189

Integrált ügyfélszolgálati
ügyek
Egyéb (vállalkozói) ügyek
3594

2017.. évben a Kormányablakban 12.191 ügyfél intézetee az ügyét,
ügyét mely növekvő
tendenciát mutatat az előző
ő ő évekhez képest.
2016. január 1. napjától jelentős
jelent s változást hozott a közigazgatási bürokráciacsökkentés,
melynek eredményeként az eljárási szabályok egyszerűsödtek,
egyszer södtek, egyes igazgatási szolgáltatási
díjak megszűntek,
ntek, mind több ügy illetékmentessé vált. (pl. vállalkozói
vállalkoz igazolvánnyal
kapcsolatos eljárás, személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárás stb.)
2016. január 1. napjától igényelhető
igényelhet az új, elektronikus tároló elemet tartalmazó
személyazonosító igazolvány. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi
v
személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon
vizuálisan megjelenik. Ezen felül tartalmazza a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
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adóazonosító jelét, a személyazonosító igazolvány elektronikus azonosítóját, az elektronikus
aláírás létrehozásához szükséges adatokat, a polgár ujjlenyomatát.
2017. évben új feladat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatás Tér (EESZT)
szolgáltatásainak biztosításában való közreműködés, mely során az állampolgároknak
lehetősége nyílik az egészségügyi önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentésre és
tájékoztatás kérése.
2017. évtől új feladatként került a Kormányablakhoz a fogyasztóvédelemmel és a családi
gazdaságokkal kapcsolatos feladatok is. Továbbá segítséget nyújtott az Erzsébet táboroztatás
kapcsán is.
2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes ügytípusai is intézhetők
lesznek a Kormányablakban. Így gyakorlatilag elenyészővé válik azon ügycsoportok száma,
aminek az ügyintézésért be kell utazni az ügyfeleknek Salgótarjánba vagy Balassagyarmatra.
Ezt követően már szinte minden ügy intézhető lesz Szécsényben is.
Az ügyfelek tájékozódását, eligazodását ügyfélhívó segíti. Az ügyfelek várakozási idő
nélkül, illetve rövid várakozási idő után tudják intézni ügyeiket. A Kormányablakban az
előzetes időpontfoglalás lehetősége a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás segítségével
interneten keresztül, vagy telefonon és személyesen is biztosított, ezzel gyorsítva és
egyszerűsítve az ügyintézés folyamatát.
Az ügyfél elégedettséget – az e célra rendszeresített- kérdőív felhasználásával a
szolgáltatás nyújtás fejlesztése érdekében folyamatosan mérjük. Ügyfeleink elégedettek
voltak a kormányablak külső megjelenésével, az ügyintézés színvonalával.
A kormányablak ügyintézése az ellenőrzések tapasztalati szerint szakszerű és jogszerű. A
Kormányablak Osztályon megvalósult a hatékony, az ügyfelek elvárásainak megfelelő
hatékony ügyfélkiszolgálás.
4.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály tevékenysége
A Hatósági és Gyámügyi Osztály jelenleg 13 fő állami tisztviselővel, 1 fő
munkavállalóval, 1 fő közfoglalkoztatottal funkcionál, ebből 1 fő osztályvezető, 6 fő
ügyintéző a gyámügyi területen, 5 fő a szociális területen, 1 fő az igazgatási és szabálysértési
területen látja el feladatát, valamint 1 fő roma referens is az osztályon dolgozik, aki ügysegédi
feladatokat is ellát. Az osztály feladatai közé tartozik a gyámügyi, szociális igazgatási,
hatósági, szabálysértési, igazságügyi feladatok ellátása, melyek közül kiemelek egy-egy
feladatot a beszámolóban való ismertetésre.
Az osztály feladatellátásának biztosítása sok kihívással járt az elmúlt időszakban,
gondolok itt legfőképpen arra, hogy 2017. január 1. napján új feladatok kerültek a járási
hivatalhoz. Az osztályhoz kerültek az igazságügyi feladatok: a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvény, és a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján. A feladat ellátása során nemcsak az
újonnan benyújtott kérelmeket kell elbírálni, hanem a korábbi években elindult és jogerősen
lezárult peres ügyekben a pártfogó ügyvédek munkadíjának megállapítása is a járási hivatal
feladata. A feladat ellátása során előnyt jelent a jogi, közigazgatási végzettség, a jogi
segítségnyújtási feladatot csak felsőfokú végzettségű ügyintéző láthat el. Az áldozatsegítési
feladat nemcsak hatósági munka, hanem egyfajta mentálhigiénés, pszichés, segítő munka is,
melyhez speciális szakértelem és nyugodt, bizalmi légkör kialakítása szükséges.
A gyámügyi területen meghatározó tényező, hogy a járásban élők veszélyeztetettsége
egyre nő, amely miatt egyre több a kiskorúak védelembe vételi és nevelésbe vételi ügyeinek
száma. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az élethelyzetek bonyolultsága is egyre fokozódik,
mely nehezíti a tényállás tisztázását a hatósági döntés határidőben történő meghozatalát. A
gondnokság alatt állók száma is igen jelentős az Ipolypart Ápoló-Gondozó Otthonban
(Ludányhalászi) elhelyezett ellátottak miatt. A nagyszámú gondnokoltak ügyében kötelező
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gondnoksági felülvizsgálati pereket kell indítani a bíróságon. A 400 férőhelyes
férő
szakosított
bentlakásos szociális intézet lakói között mintegy 260 fő
f gondnokság alatt áll, emellett még
mintegy 100 fő az otthonukban élő
él gondnokoltak száma.
Ezzell az ügyszámmal a megyében a legjelentősebb
legjelent sebb teher járul a gyámhivatalra.
gyámhivatalra Néhány
adat:

Átemeneti nevelésben lévő
gyermekek száma
2013
2014
2015
2016
2017.09.04
2017.09.04-ig

28
55
67
54
59

A veszélyeztetettség, illetve hátrányos helyzet megnyilvánulása az is, hogy a szociális
területen a pénzbeli ellátások tekintetében az aktív korúak
úak száma igen jelentős.
jelentő Értem most ez
alatt a foglalkoztatást helyettesítő
helyettesít támogatásban (FHT) és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban (EGYT) részesülőket.
részesül ket. Az ellátásban részesültek száma
kismértékben csökkent a felülvizsgálatok megindítását
megindí
követő megszüntető döntések miatt,
viszont a jelenlegi állapot szerint kismértékű
kismérték emelkedés figyelhetőő meg az FHT és EGYT
ellátásban részesülők,
k, valamint az ellátásban szünetelők
szünetel k számának tekintetében.
tekintetében
2017. augusztusban a havi pénzbeli szociális ellátások
ell
kifizetett összege: 27 787 730 Ft
volt, amely összeg a megyében lévő
lév járásokhoz viszonyítva is igen jelentős
ős számadatot mutat.
Az igazgatási és szabálysértési területen új feladatot jelentett a 2017. január 1. napjától a
NEO ROBOTZSARU rendszer bevezetése:
bevezetése: adatokkal való feltöltése, kötelező
kötelez használata
(iktatás, iratok, döntések elkészítése).
Az osztály feladatkörébe tartozik a hatósági ellenőrzések vonatkozásában a temetők
temet és
temetkezési szolgáltatók ellenőrzése.
ellenő
A járási hivatal a temetkezési szolgáltatást
gáltatást engedélyező
engedélyez
hatóság is.
4.3. Foglalkoztatási Osztály tevékenysége
A Szécsényi Járási Hivatal Foglalkoztatási
szemléletesen mutatja a következő
következ diagram.

Osztálya

feladatainak

Munkanélküliségi ráta
2017.08.18.
15,00
10,00
5,00
0,00

13,24
9,74
7,19

7,18

5,97

8,03
4,73

nagyságát
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A Szécsényi Járásban nem csak relatíve, hanem abszolút értékben is magas az
álláskeresők száma:

Álláskeresők száma
2017.08.18.
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

10 881
4 191
1 730

1 514 1 029 1 618 799

Az Osztályonn jelenleg 9 fő (osztályvezető nélkül) határozatlan idejű állami tisztviselői
státusszal rendelkezőő munkatárs dolgozik. A Foglalkoztatási Főosztály
F
y állományában lévő,
lév de
a Szécsényi Járási Hivatalnál dolgozó munkatársak (GINOP program) száma 6 fő.
A napi, 2017-ben
ben jelentős munkát adó feladatokról röviden:
Kistérségi START munka program:
program 2016-2017.
2017. évben ismét lehetőség
lehet
volt az
önkormányzatoknak a Kistérségi Startmunka program keretében pályázatot benyújtaniuk. A
járás mind a 14 önkormányzata élt a lehetőséggel
lehet séggel és benyújtotta pályázatát. A hosszabb
időtartamú
tartamú közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzatokon kívül egyéb
egy szervezetek is
éltek a lehetőséggel.
A közfoglalkoztatási feladatok ellátása folyamatosan nagy terhet ró a munkatársakra,
hiszen közel 1 000 fő közfoglalkoztatását szervezi, ellenőrzi az Osztály.
A közfoglalkoztatás keretein belül a GINOP 6.1.1. programmal nyílik lehetőség képzések
támogatására. A hátralévőő időszakban
őszakban még 340 fő
f bevonását kell teljesítenünk.
Kiemelt feladat a GINOP 5.1.1. -15 „Út a munkaerőpiacra”
piacra” program folyamatos
működtetése és ellátása. A Programba
rogramba 2017. június 30-ig
30 összesen 154 fő került bevonásra. A
2017 évre tervezett bevonási kvóta 234 fő, ennek 65,8%-át teljesítettee az Osztály az első
félévben. Bérjellegű támogatásokba 132 fő
f került bevonásra, képzést 22 fő teljesít. E program
keretén belül az első félévben az Osztály több mint 105 millió Ft kifizetését
kifizetésé koordinálta.
Szécsényi helyszínűű képzést nem
nem tudunk indítani, ügyfeleink salgótarjáni vagy
balassagyarmati helyszínűű képzésekhez csatlakoznak.
Kiemelt projekt az Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1.-14-2015.
5.2.1.
program működtetése, mely
a 25 év alatti fiatalok számára nyújt lehetőséget.
lehet
Az Osztály
sztály kiemelt figyelmet fordít a 25 év alatti fiatalok tájékoztatására. Cél, hogy a
nem foglalkoztatott fiatalok minél rövidebb időt
id t töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban
vagy tanulás nélkül, illetve
letve hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci
munkaer
helyzetük javításához.
2017. I. félévében 128 fiatalt tájékoztattunk dokumentáltan, 86 főt
főt vontunk be, s közülük
63 főnek
nek nyújtottunk támogatást. 2017. június 30-ig a kifizethetőő támogatás 100%-át,
1
azaz
38 496 777 Ft-ot teljesített
ített az Osztály.
O
E feladatokon túl a nyári diákmunka lehetőségével is élhettek a tanulók, hllagatók,
hllagatók közel
200 diák számára nyílt lehetőség
őség a nyári időszakban
id szakban az önkormányzatoknál munkavégzésre.
Az Osztály tapasztalata, hogy sok fiatal úgy döntött, hogy a fővárosban,
fővárosban, vagy valamelyik
vidéki nagyvárosban érdeklődik,
dik, és létesít munkaviszonyt, melyhez a lakhatási támogatás
igénybevételének a lehetőségével
őségével élnek.
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5. Védelmi igazgatás
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) értelmében
2013. január 1-jétől a járásokban helyi védelmi bizottság (továbbiakban: HVB) működik. A
HVB elnöke a Járási Hivatal vezetője.
A HVB tevékenységét az Alaptörvény, a Hvt., a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény (továbbiakban:
Kat.tv) és a járások kialakításáról valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek alapján
végzi.
A HVB működését szervezeti és működési szabályzat szabályozza.
A HVB honvédelmi és katasztrófavédelmi operatív tevékenységét 3 munkacsoport segíti:
- vezetést támogató munkacsoport,
- katasztrófavédelmi munkacsoport.
- honvédelmi munkacsoport.
A HVB a honvédelmi igazgatási feladatainak végrehajtására vonatkozó Intézkedési
Tervvel és Riasztási Tervvel rendelkezik. A HVB az elmúlt években évi 2 rendes ülést,
illetve rendkívüli körülmény fennállása esetén (árvízvédelmi helyzet stb.) rendkívüli ülést
tartott.
6. A Szécsényi járás területén megvalósuló fejlesztések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1)
bekezdése szerint a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési
és koordinációs feladatokat lát el, ezért érdeklődésére tarthatnak számot a szécsényi járás
területén zajló jelentősebb fejlesztések, pályázatok.
TOP-os pályázaton nyert a Szécsény Város Önkormányzata 51%-os tulajdonában álló
HáziCool Kft. egy hűtőház fejlesztési pályázatot (összeg: 115 218 116 Ft). Cél a környékbeli
vállalkozók, őstermelők és kereskedők számára hűtőkapacitás biztosítása. A pályázat jelenleg
a tervezési szakban tart, az épületek engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése folyamatban
van.
Vágóhíd: Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2016. évben
megvalósítható közfoglalkoztatási pilot program kidolgozására.
A pályázat célja olyan közfoglalkoztatási mintaprogramok vissza nem térítendő
támogatása, amelyek a közfoglalkoztató már meglevő állattartási programjából származó húsés tejtermékek feldolgozásához szükséges termelői kapacitás létrehozását szolgálják. A
pályázat alapján a kedvezményezett olyan, ún. beruházási célú közfoglalkoztatási
mintaprogramot indíthat, amely a támogatási időszakot követően önfenntartó módon
üzemeltethető tovább.
A pályázatban nyertes kedvezményezettek 15 főt meg nem haladó átlaglétszámú
közfoglalkoztatási mintaprogram keretében húsfeldolgozási tevékenység, kis kapacitású
vágóhíd esetén 200 millió forint összegű támogatást igényelhetnek legfeljebb 12+12 hónap
időtartamra.
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága nyert a szécsényi Páter Bárkányi János
Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztésére 499 994 352 Ft-ot. A Kossuth
úti polgári iskolát az Önkormányzat hosszú távon bérbe adta és hozzájárult átalakításához és
fejlesztéséhez. Az épület szaktermekkel bővül és egy csarnok méretű sportlétesítmény épül.
Az átalakítás és felújítás után, vélhetően a 2018/2019-es tanévtől a gimnáziumi tanegység
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kerül ide áthelyezésre. Jelenleg az épület tervezése és az ehhez szükséges településrendezési
terv módosítása van folyamatban.
A-típusú tornaterem és egy rekortán borítású pálya készül a II. Rákóczi Ferenc oktatási
intézmény udvarán, az engedélyes tervek már megvannak, a közbeszerzés folyik.
megközelítőleg 300 millió Ft értékű beruházás lesz.
A járásszékhelyi uszodáról a Kormány döntése megszületett. A Nemzeti Sportközpontok
a város által felajánlott területeket elemzi és ezt követően döntést hoz a helyszínről. Ezt követi
majd a tervezési, engedélyeztetési szakasz.
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé, család és gyermekjóléti központot
fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai , helyi nemzetiségi
önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek számára, a gyermekeket sújtó
nélkülözés, újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére
irányuló projekthez kapcsolódó infrastrukturális háttér önállóan vagy konzorciumban történő
megvalósítása érdekében. Az EFOP-2.1.2-16 pályázat célja a már korábban benyújtott EFOP1.4.2-16 pályázat kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak helyszínt adó épületek
korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban létrehozott közösségi terek
felújítása, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzése, a járáson belüli
hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosítása, egyéb helyi szükségletekre épülő
beruházások megvalósítása.
A már korábban benyújtott EFOP-1.4.2-16 pályázat kedvező elbírálása megtörtént, ezért
most vált szükségessé az EFOP-2.1.2-16 pályázat beadása, melynek határideje 2017. október
21. Előkészítése folyamatban van.
TOP-5.1.2-15-NG1 - Helyi foglalkoztatási együttműködések – „Nógrádi Szabad
Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum (összesen: 1 024 000 000 Ft). Ebből
Szécsény Város Önkormányzata 42 668 111 Ft támogatást nyert.
A paktumtevékenységek megosztásában a főpályázó vállalta a projekt előkészítését
(szükségletfelmérés és MT), a paktum együttműködésének létrehozását, testületi szintű
működtetését illetve az azt megalapozó foglalkoztatási stratégia elkészítését, a megyei szintű
hálózati együttműködést, a kommunikációs felületek biztosítását, illetve az ernyőszervezeti
feladatokat. A kiegészítő tevékenységek közül részt kíván vállalni a helyi termékek
előállításához kapcsolódóan egy megyei szemléletformáló kampányban is. A paktum operatív
működtetését a megyei paktumiroda látja el két fővel (egy fő szakmai vezető, aki egyben a
paktumirodát vezeti, illetve egy koordinátor), melyhez a szükséges kapacitásokat a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Np. Kft. biztosítja, valamint ő felelős a kiegészítő tevékenységek
köréből egy sokrétű szakmai tevékenységet magában foglaló megyei befektetés-ösztönzési
kampány megvalósításáért, illetve az egyéb gazdaságfejlesztési akciókért. A szakmai
főtevékenységeket két partner látja el. A Felhívás szerinti 2. Főtevékenysége belül a
képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat a Nógrád Megyei Kormányhivatal
végzi egészében, míg a 2. Főtevékenység egyéb munkaerőpiaci tevékenységeiben részt vesz a
megfelelő tapasztalatokkal rendelkező J.L. Seagull Alapítvány. A projekt – felülről jövő
kezdeményezésként – elősegíteni kívánja a megyei területfejlesztési programban kitűzött
célok teljesülését (pl. magas hozzáadott értéket képviselő ágazatok betelepedése, társadalmi
foglalkoztatás erősítése), illetve a TOP keretében létrehozott üzleti infrastruktúrákba települni
szándékozó vállalkozások támogatását. A projekt figyelmet fordít továbbá a TOP forrásaiból
megvalósuló új gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására.
Az alulról jövő kezdeményezések támogatását a konzorciumi tagok a helyi paktumok
szervezőire bízzák. A projekt megvalósítók célja, hogy a benyújtást követően azonnal
megkezdődjön, és gyorsított ütemben záruljon le a projekt előkészítése, készüljön el a
foglalkoztatási stratégia annak érdekében, hogy mielőbb megkezdődhessen a megye
méreteihez képest magas elvárást támasztó indikátorok teljesítése (ITP forrásarányosan 663

13

programba vont személy). A projekt a Területi Kiválasztási Rendszer mindhárom megyei
szempontjának megfelel. Közvetlen módon segíti elő a munkahelyteremtést, ami a fő célja,
illetve kiegészítő tevékenységei útján hozzájárul a gazdasági növekedéshez. Tervezett
ösztönző beavatkozásai útján elő kívánja segíteni a területfejlesztési programban
megfogalmazott célokat a „Fejlődő gazdaság” és „Aktív, kreatív, együttműködő társadalom”
prioritások mentén, azok minden egyes specifikus célkitűzését teljesítve.
Szécsény Város Önkormányzata az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0008 azonosító számú,
Társadalmi reintegráció Szécsényben című pályázatának folytatásaként kívánja jelen
projektötletet megvalósítani. A projekt által érintett terület megegyezik a szociális
városrehabilitáció célú felhívás akcióterületével, azaz az 1. számú, Városközpont elnevezésű
városrész lakosságának bevonásával valósulnak meg a tervezett tevékenységek. A Projekt
illeszkedik Szécsény város Integrált Településfejlesztési Stratégiájához, Integrált
Városfejlesztési Stratégiájához, ennek a programnak a részét képző Anti-szegregációs
Tervhez, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz, melynek bemutatása megtörténik a
tanulmányban. A projektfejlesztés időszakában az ITS felülvizsgálatra kerül és az akcióterület
szerepelni fog az ITS-ben. A projekt kapcsolódik a városban megvalósítani tervezett más TOP
forrásból megvalósítani tervezett felhívásokhoz. TOP-1.4.1-15 konstrukció keretében
bölcsőde felújítása van tervbe véve; a TOP-2.1.1.-15 felhívás keretein belül pedig sportuszoda
létesítésére kerül sor, sikeres pályázat esetén. A projekt megvalósítását az is indokolja, hogy
Szécsény társadalmi, gazdasági, lakás- és életkörülményei, munkaerő-piaci és infrastrukturális
mutatói alapján a 290/2014. (X. 26.) Korm. rendelet szerint a komplex programmal
fejlesztendő járások közé tartozik. A tervezés során elkészült a Projekt- Előkészítő
Tanulmány, melyben feltárásra kerültek az akcióterület lakosságát érintő fizikai, szociális és
gazdasági problémák. Mindezek figyelembevételével kijelölésre került a célcsoport, a
tervezett tevékenységek pedig az igényekre reagálnak, megvalósításukra az ő bevonásukkal
kerül majd sor. Megalakult egy támogató csoport, amely feladatot vállalt a helyzetelemzés
során és a megvalósításban is, feladatuk a hátrányos helyzetű lakosság felkutatása és
motiválása lesz. Az önkormányzat konzorcium formájában valósítja meg a tervezett projektet.
Konzorciumi partnere a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő AGRO-HELP Nonprofit
Kft. Jelen szervezet 3 évet meghaladó szakmai tapasztalattal rendelkezik munkaerő-piaci
felzárkóztatással kapcsolatban. A gyakorlatát többek között alacsony iskolai végzettségű
emberek képzése során szerezte. A projekt célja: az akcióterületen élő hátrányos helyzetű
emberek komplex fejlesztése. A szakszerű szociális támogatás és a kölcsönös bizalom
kiépítése a lakosság bevonásával. Olyan programok megvalósítása, amelyek a helyi érdekekre
és a helyi igényekre reagálnak.
2017. szeptember 1-jén elindult a programok, rendezvények szervezése. Hamarosan
indul a 2H-s lakosság felkutatása, motiválása 2 szociális mentor alkalmazásával.
A közel 6 000 fős lakosságszámmal rendelkező Szécsény Város Önkormányzata és
Hollókő Község Önkormányzata, mint közös fenntartású hivatal vesznek részt az ASPközponthoz csatlakozás projektben. A vonatkozó Korm. rendelet szerint minden
magyarországi Önkormányzatnak kötelező csatlakozni ezen rendszerhez, viszont a
csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtésére is fel kell készülni. A pályázat
eszközbeszerzései, oktatásai folyamatban vannak.
GINOP-7.1.1-15 – Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek
támogatása – A szécsényi Forgách-kastély turisztikai célú fejlesztése (600 000 000 Ft). A
támogatási kérelem tárgya a Szécsény városában található egykori Forgách-kastély és
közvetlen környezetének turisztikai célú fejlesztése, illetve ennek keretében a kastély
épületében működő Kubinyi Ferenc Múzeum térhasználatának korszerűsítése volt. A projekt
fő célkitűzése minőségi turisztikai igényeknek megfelelő, innovatív, egyedi, nemzetközi
szinten is versenyképes komplex turisztikai attrakció kialakítása, illetve továbbfejlesztése, az
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elérhető szolgáltatások körének bővítése, valamint a turizmus idényjellegének csökkentése. A
fejlesztés célja a desztináció kiemelkedő kulturális értékének fenntartható hasznosítása oly
módon, amely előmozdítja a térség gazdasági fellendülését, a vállalkozói tőke megjelenését a
területen, azaz további beruházások generálását a településen és környékén. A
megvalósítandó projekttel a célcsoport igényeire alapozva olyan fejlesztést kell végrehajtani,
amely a hagyományos eszközök mellett modern eszközöket is alkalmazva, interaktív módon
tudja bemutatni az itt található értékeket, örökségi elemeket. A fejlesztés megtervezésében a
követező tényezők játszottak elsősorban szerepet:
• A kastély épületében jelenleg működő Kubinyi Ferenc Múzeum mai kiállítási struktúrája a
hagyományos, frontális információátadásra helyezi a hangsúlyt, nélkülözi az interaktív
bemutatás és szórakoztató élményátadás újszerű eszközeit, amelyet a mai, 21. századi
kiállítás-látogatói trend megkövetel.
• A kastély épületében és kertjében hatalmas leletanyagot őriznek, melynek jelenleg csak
egy töredékét mutatják be a kiállítások. Az értékleltár aktualizálása mellett annak jobb
kihasználására, korszerűbb bemutatására lenne szükség, ami a kiállítások újragondolásával,
a 21. századi látogatók igényeinek megfelelő kialakításával, átstrukturálásával valósítható
meg.
• A Várkert jelenleg közösségi és rendezvényhelyszínként szolgál, ugyanakkor az ehhez
szükséges megfelelő infrastruktúra nem biztosított, például nincs állandó szabadtéri
színpad vagy megfelelő kapacitású nyilvános WC a területen.
A projekt keretében megvalósul a meglévő kasznárház épületének felújítása, benne
kávézó kerül kialakításra bérleményi kiépítés szintjén, amelyet a későbbiekben vállalkozás
üzemeltethet majd.
A kastélyépület szimmetriájának visszaállításaként a másik, korábban létezett
„kasznárház” újjáépül, ebben kerülnek kialakításra a vendégek fogadására alkalmas terek,
mint a jegypénztár, az ajándékbolt, a mosdóblokk, a multifunkcionális filmvetítő helyiség,
valamint turisztikai infopont is helyet kap a térben.
A Forgách-kastély épületében megtörténik a térhasználat átstrukturálása, azaz a jelenleg
irodaként és raktárként használt szobák, épületrészek megnyitásra kerülnek és bennük
kiállításokat alakíthatóak ki.
A projekt keretében a jelenlegi kiállítások (enteriőr kiállítás, nógrádi várak kiállítás)
megtartása és frissítése mellett új kiállítások is megvalósulnak (Szécsény története, épület
története, birtokos családok története, enteriőrök, nemes-tudós nógrádiak, látványtár stb.),
amelyek egyben arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a jelenleg a raktárban lévő műtárgyak
egy része bemutatásra kerüljön.
A projektben a díszterem historizáló díszítőfestésének rekonstruálása tervezett, amelynek
megvalósításával visszakapja régi fényét a kastély leghangsúlyosabb tere, melynek
bemutatása a látogatói útvonal részeként történik meg. Emellett a díszterem továbbra is
használható lesz komolyzenei koncertek és más rendezvények (pl. konferenciák, esküvők)
helyszíneként.
A Forgách-kastély teljes értékű turisztikai hasznosítása megkívánja az egyéb funkciók,
különösen a raktár funkció legalább részbeni kiköltöztetését az épületből. A projekt keretében
tervezett ingatlanvásárlás ezt a célt szolgálja.
A funkciók átrendezésével és a nagyközönség elől eddig elzárt terek megnyitásával –
amellett, hogy egyes termek könnyebben megközelíthetővé válnak – megvalósulhat egy új,
egyértelműbb vonalvezetésű látogatói útvonal a Forgách-kastély épületében.
A rendezvényterületek kialakítása mellett a történeti kert egy szeletének a
rekonstrukciója is tervezett: a külső, nyitott „grotta” területe (helyi romantikus elnevezése:
Szultán lány sírja) rekonstruálása, illetve pihenővé alakítása és a meglévő műbarlang
felújítása új attrakcióként jelenik meg a Várkertben.
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A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. azzal járul hozzá a projekt
megvalósításához, hogy szakértői projektmenedzsment csapatot biztosít, a beruházás
lebonyolítási tevékenységet intézi, IT szakértőt biztosít, valamint a projektszintű
könyvvizsgálatot biztosítja. A projekt fizikai megvalósítására 24 hónap tervezett: kezdése
2017. március 1., a zárás pedig 2019. március 31. A munkálatok megkezdődtek, a
kapcsolattartás folyamatos.
Szécsény, 2017. szeptember 14.

dr. Horváth Zoltán s.k.
hivatalvezető

