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Tisztelt Közgyűlés!
Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a bizottsági üléseken, illetve azokat követően felmerült,
testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez
kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei önkormányzat
működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta lefolytatott
tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:
I.
BESZÁMOLÓ

1.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
−

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2017. augusztus 16-ai soron kívüli ülésén – átruházott
hatáskörben – döntött a „Nógrád” név használatára vonatkozó kérelmek, valamint egy
munkáltatói lakáscélú kölcsönkérelem elbírálásáról.
(A határozatokat a határozati javaslat 1-3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására.

2.

A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás
−

A Reformáció Emlékbizottság a Reformáció 500. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett
a reformáció kulturális eredményeinek népszerűsítését célzó kisrendezvények, művészeti
alkotások, programok megvalósítására „Városom reformációja” városkommunikációs pályázat
címmel. A pályázat célja nem a forrásszerzés a rendezvény megtartásához, hanem a legjobb,
legötletesebb javaslatok kerülnek zsűri elé, melyek közül az első három, legkiemelkedőbbnek
ítélt elképzelés részesül egyszeri, legfeljebb 150 000 Ft értékű forrásban, illetve egy 1,5 perces
kisfilm teljeskörű dokumentációja is elkészülhet.
A 2017. évben Pásztón megrendezésre kerülő Megyenap jó alkalmat teremt a Reformáció 500
éves évfordulójáról való megemlékezésre, melyhez a „Városom reformációja”
városkommunikációs pályázatra benyújtott dokumentáció lehetőséget biztosítana. A program
célja megismertetni, hogy a reformáció eredménye – a Biblia lefordítása – kultúrára gyakorolt
hatása jelentős volt: az iskolarendszer átalakulásához, az általános iskolázottság, tudás
szintjének növekedéséhez járult hozzá. A Biblia anyanyelvi megismerése a mindennapok
részévé vált, mely a mindennapokban használt szólás-mondások nagyobb részében utolérhető.
A népi, Bibliai eredetű szólások megjelentetésével és magyarázatával járulunk hozzá a kultúra,
a mindennapi élet és az egyház kapcsolatának feltárásához. A reformáció egyik nagy
vívmányának felelevenítése történik meg, mely nem egy befejezett, hanem napjaink részét
képező folyamat.
A pályázatban jelölt tevékenység a Luther film vetítése, mely kifejezetten a Reformáció 500.
évfordulójára készített animációs rajzfilmsorozat. 13, egyenként 5 perces részben, minden
korosztály számára érthető és élvezhető módon mutatja be a Reformáció folyamatát,
kulcsszereplőit és tevékenységüket.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására.
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−

Ahogy a Tisztelt Képviselők előtt is ismert, a közgyűlési határozatok folyamatos felülvizsgálat
alatt állnak. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 63/2005. (V.26.) Kgy.
határozattal fogadta el Nógrád Megye Önkormányzata középtávú ifjúságpolitikai
koncepcióját. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak jelenleg nincs ilyen tárgyú kötelező
feladata, javasolom a határozat hatályon kívül helyezését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására.

−

A 74/2017. (VI. 15.) Kgy. határozat alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretében megjelent „Megyei Szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi
esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című, EFOP-1.6.3-17 kódszámú felhívásra
megtörtént a pályázat benyújtása. A beadás határnapja a szechenyi2020 felületen
megjelentetett hivatalos közlemény szerint 2017. július 31-re módosult, ezt megelőzően
azonban a pályázat már beadásra került. A szakmai háttér biztosítása érdekében a Felhívás
iránymutatása szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei
Kirendeltsége konzorciumi partnerként való bevonásával a megvalósítási időszak alatt 2 fő
teljes munkaidőben való foglalkoztatására – 1 fő felzárkóztatási munkatárs és 1 fő instruktor –
nyílik lehetőség. A 36 hónapos projekt tervezett kezdő időpontja 2017. szeptember 1.
tekintettel arra, hogy a pályázat beadását követően a megvalósítás megkezdhető, a projekt
zárása 2020. szeptember 1.
Az igényelt támogatás összege a megyében található
településszám alapján, a Felhívásban foglaltak szerint 65.000.000 Ft, melynek támogatási
intenzitása 100%.
A pályázatot a hiánypótlást követően 2017. szeptember 1-jén befogadták, jelenleg értékelés
alatt áll, a forrásigénylés, a döntés várható időpontja leghamarabb szeptember vége.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására.

−

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának Területrendezési
és Településügyi Főosztálya elkészítette az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény, valamint
a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
felülvizsgálatát és módosító javaslatának egyeztetési anyagát, melyet elektronikusan küldtek
meg a megyei főépítésznek. A szakmai vélemény és javaslatok kialakításra kerültek, így a
megadott 2017. szeptember 18-ai határidőben az Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkárság felé továbbíthatóvá vált.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására.

−

Idén XI. alkalommal kerül megrendezésre a Megyenap, melynek ez évben Pásztó városa ad
otthont. Többek között a rendezvény népszerűsítését szolgálja a „Nógrád Ma” című kiadvány,
mely a megye minden háztartásába eljutott. Az ünnepi kiadványban – többek között – a
rendezvényre történő meghívás, valamint a kapcsolódó plakát megjelenítése, a területi
operatív program forrásai nyerteseinek, a megyében zajló fejlesztéseknek, valamint a megye
egészségügyi, közoktatási helyzetének bemutatásáról kaphattak tájékoztatást az olvasók.
Tekintettel arra, hogy a kiadvány a maga nemében hiánypótló azzal, hogy bemutatja
tevékenységünket és általa lehetőséget biztosítunk egyéb fontos területek ismertetésére is,
ezért célszerűen tartom további két alkalommal hasonló lap megjelentetését.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 6. pontjának elfogadására.
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3.

A TOP-5.1.1-15-NG1-2016-0001 azonosító számú, „Nógrád megyei foglalkoztatási paktum”
projekt keretében, melynek konzorciumvezetője Nógrád Megye Önkormányzata, 2016
novemberében elkészült a megyei foglalkoztatási stratégia. A dokumentumot a Nógrádi
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag rendelte meg.
A konzorcium döntése alapján a stratégiai dokumentum nem korlátozódik a paktum
tevékenységére, hanem általános jelleggel öleli fel a megye foglalkoztatási célkitűzéseit.
A megyei foglalkoztatási paktum működési szabályai szerint a Foglalkoztatási stratégia
elfogadásáról a paktum Irányító Bizottsága, illetve a paktum megállapodást aláírókból létrejött
Foglalkoztatási Fórum döntött. A stratégia bemutatására Szirákon került sor a 2017. június 8án megtartott Foglalkoztatási Fórum rendezvényen, illetve a paktum megállapodáshoz
csatlakozott tagok itt döntöttek róla. A stratégia elfogadása előfeltétele volt annak, hogy
megkezdődhessenek a projektben a munkaerőpiaci szakmai tevékenységek, mint a
munkaerőpiaci szolgáltatás, a képzés, illetve a foglalkoztatási támogatás igénylése.
A foglalkoztatási stratégia helyzetfeltárásból következő, a térségi gazdasági fejlesztési
célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba
állító, az állami foglalkoztatási politikával összhangban álló, lokális és átfogó stratégiákhoz
szinergikusan kapcsolódó dokumentum.
A foglalkoztatási stratégia kialakítása együttműködésen és részletes helyzetfeltáráson,
elemzésen alapuló folyamat volt. A tervező munkát a megye stratégiai dokumentumainak
részletes feldolgozása, a megyére vonatkozó népességi, gazdasági és foglalkoztatási
statisztikák elemzése, illetve egy széles körű vállalati igényfelmérés készítette elő. A
célcsoport helyzetének felmérését a statisztikai adatokon túl a kormányhivatal foglalkoztatási
főosztályának, a közfoglalkoztatásban aktív nonprofit szervezeteknek, civil szervezeteknek és
hátrányos helyzetűek képzésével foglalkozó szervezetek szakértőinek helyzetértékelése és
véleménye alapján végeztük el. Ezek a szakértők a stratégia alkotás folyamatában mindvégig
aktívan, közvetlenül tevékenykedtek, ami biztosítja a célcsoport szempontjából releváns
megállapítások, célok képviseletét. A stratégia elkészítését ezen felül négy stratégiaalkotó
workshop támogatta.

A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények,
javaslatok
−

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
szóló tájékoztató elfogadására
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

−

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének II. számú
módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta.
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
−

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Javaslat a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet
módosítására
Az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta.
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
−

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Beszámoló az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című
KEHOP-1.2.0-15-2016-00015 azonosítószámú pályázat II. féléves előrehaladásáról
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési Bizottság

−

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Beszámoló a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2017. május, június, július és
augusztus hónapban végzett tevékenységéről
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési Bizottság

−

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Beszámoló a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2017. évi megyei
előrehaladásáról
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési Bizottság

−

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Javaslat a Pro Arte Musica Alapítvány támogatására
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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−

Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
I. TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása”
II. TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
III. TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
IV. TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
V. TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex programok”
című felhíváshoz kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat
megtárgyalására
A Területfejlesztési Bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg az előterjesztésben foglalt javaslatokat.

II.
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről

Június 14-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt a VII. Nyugdíjasok könnyűzenei
találkozóján.
dr. Szabó József megyei jegyző úr részt vett Budapesten a Pest Megyei Önkormányzatnál a Főjegyzői
Kollégium ülésén.
Június 15-én tartotta soron következő ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Június 16-án részt vettem Szentkúton fr. Kálmán Peregrin ofm búcsúztatóján illetve az új házfőnökkegyhelyigazgató bemutatásán.
Június 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk Varga András plébános úr
meghívására Salgótarjánban „25 év szolgálatáért” megtartott ünnepi szentmisén.
Június 21-én Pásztón az EGLO Magyarország Kft. meghívására részt vettem az EGLO gyártó- és
raktárcsarnok megnyitó ünnepségén.
Június 24-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Pilinyben a Grill fesztiválon.
Június 28-án dr. Szabó József megyei jegyző úr köszöntötte a „Klímastratégia Nyitókonferencia –
Alkalmazkodj okosan!” című rendezvényen megjelenteket.
Június 29-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Szent Lázár Megyei Kórház
meghívására a Semmelweis Napon.
Június 30-án a Nógrád Megyei Kormányhivatal meghívására a „Nógrád Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése” c. projekt első helyszíni átadó rendezvényén vettem részt. A
Mindszenti Napokért Hagyományőrző Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület és
Mátramindszent Község Önkormányzata meghívására a XV. Mindszenti Napok ünnepélyes
megnyitóján voltam jelen.
Július l-jén a Herencsényi Községi Önkormányzat meghívására ünnepi köszöntőt mondtam a
Herencsényi Palóc Búcsún. A Vanyarci Polgárőrség és Vanyarc Község Önkormányzata meghívására
Vanyarcon a Járási Polgárőrnapon voltam jelen. Taron a Mátrai Művészeti Napok keretében
„Muzsikál az erdő” nyitó rendezvényén vettem részt.
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Július 6-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettünk a Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti
Napok Szurdokpüspöki rendezvényén.
Július 7-én Mátraterenyén ünnepélyes Alapkőletételen vettem részt. Bátonyterenyén a Viessmann Kft.
meghívására a 25 éves jubileumi rendezvényén voltam jelen.
Július 8-án a Drégelypalánki Önkormányzat meghívására ünnepi köszöntőt mondtam a Szondi
Várünnepségen. Cered Község Önkormányzata és a Tarnamenti Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület meghívására a Ceredi Faluház Nyárköszöntő programján voltam jelen.
dr. Bablena Ferenc István alelnökúr részt vett Taron az Őszentsége a Dalai Láma 82. születésnapi
ünnepségén.
Július 9-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
KKVHáz gazdasági fórumán Budapesten, ahol beszélt a kis- és középvállalkozások gazdasági és
társadalmi jelentőségéről.
Július 14-én Sóshartyán Község Önkormányzata meghívására részt vettem Sóshartyánban a
Milleniumi parkban az 1956-os áldozatok emlékére felállított emlékmű ünnepélyes felavatásán,
átadásán.
Július 15-én részt vettem Palotáson a XI. Palotási Falunapon, a Nádujfaluért Baráti Egyesület
meghívására jelen voltam a 8. Palacsinta Fesztiválon.
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szécsényben a Művelődési Központban megrendezett
„Talentumok a múltban és a jövőben” elnevezésű Nógrád Megyei Cigány Zenei Találkozón.
Július 19-én a Buják Jövőjéért Tdm Egyesület meghívására részt vettem Bujákon „Sokszínű paraszti
élet – Buják” kiállítás megnyitásán.
Július 21-én Cereden a Faluházban Cene Gál István festőművész meghívására részt vettem a Ceredi
Művészeti Alkotótábor megnyitásán.
Július 28-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt és ajándékcsomagot adott át Budapesten a
Duna Palotában Kanyó Alfonzné Litkei csuhéfonó népi iparművész ünnepélyes díjátadásán.
Augusztus 3-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselt az OTP Bank salgótarjáni MFB Pont
ünnepélyes, sajtónyilvános megnyitóján.
Augusztus 10-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral Pásztón részt vettünk a Szent Lőrinc Napi
búcsún és a Szent Korona hű másolatának érkezésén.
Augusztus 11-én részt vettem Mátraterenyén polgármester úr meghívására a TOP-4.2.1-15-NG12016-0009 Család és gyermekjóléti szolgáltatás kialakítása projekt ünnepélyes nyitó rendezvényén.
Augusztus 12-én részt vettem a Promeritum Alapítvány meghívására Zagyvarónán megrendezett
Zagyva Napon és III. Zagyvafői Sportnapon, ellátogattam Salgótarjánba a X. Gorkij lakótelepen
megtartott főzőversenyre, Szurdokpüspökiben a X. Libafesztiválon voltam jelen. Kilátogattam
Mátraterenyére a Sportnapra, valamint a Mátraverebélyi és a Rákóczibányai Falunapon voltam jelen.
Augusztus 18-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Varsányban a X. Lepényfesztivál keretében az
Athéné Alkotókör kiállítás megnyitóján volt jelen.
Augusztus 19-én Héhalom Község Önkormányzata meghívására jelen voltam államalapító Szent
István Király ünnepén és falunapján. Tar Község Önkormányzata meghívására részt vettem a
Falunapon. Csécse Község Önkormányzata meghívására a falunapi rendezvényen voltam jelen.
Pásztón a Családi Napon és a X. Tour De Pásztó – Csányi Attila emlékére rendezett programon
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voltam jelen. Részt vettem Garáb Község Önkormányzata és a Zsúnyi Nimród Vadásztársaság
meghívására a Falunap és Vadásznapon.
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által
szervezett a Szent József Plébániatemplomban ökomenikus istentiszteleten, ahol lehetőség volt a
magyar Szent Korona hiteles másolatának megtekintésére.
Augusztus 20-án tartottuk Salgótarjánban az ünnepi közgyűlésünket, melynek keretében a megyeháza
parkjában lévő kereszt emlékművet dr. Beer Miklós megyéspüspök szentelte fel.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására Államalapító Szent István Király ünnepe
alkalmából a Szent István téren a koszorúzási ünnepségen voltam jelen.
Augusztus 26-án részt vettem Hollókőn a Két Vár Futás Hollókő-Szécsény útvonalon megrendezett
futóverseny rajtjánál. Kétbodonyban a XV. Szilvaszombaton voltam jelen.
Augusztus 30-án dr. Szabó József megyei jegyző úr képviselt a Nógrád Megyei Kormányhivatal
Megyeháza épületeinek energetikai fejlesztése című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00009 számú projekt
megvalósításának sajtónyilvános nyitórendezvényén.
Szeptember l-jén dr. Szabó József megyei jegyző úr a Mátramindszenti Bányásznapon vett részt és
koszorúzott.
Szeptember 2-án részt vettem Bátonyterenye Város Önkormányzata valamint a Nógrád Megyei
Polgárőr Szervezetek Szövetségének meghívására a Bátonyterenyei Városnapon. Megyei
Polgárőrnapon, a Mátraterenyei Nyugdíjas Bányász Szakszervezet meghívására a 67. Bányásznapon
voltam jelen, valamint a XV. Kőleves Fesztiválon Szilaspogonyban és Mátraszelén a X. Szilvanapon.
Szeptember 7-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Hollókőn a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara meghívására az Áldás a Vidékre a vidékfejlesztés aktualitásai tárgyában tartott rendezvényén.
Szeptember 8-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési
Központ és Kutatóhely Ünnepélyes tanévnyitó rendezvényén volt jelen.
Szeptember 9-én részt vettem a Rétságon a XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap és Horgásznapon. Jelen
voltam Salgótarjánban a Családi Napon, Vanyarcon a Haluskafesztiválon, Csécsén a XI. Népzenei
Találkozón, a XXII. „Szuhai búcsún” valamint Somoskőújfaluban a XIII. Somosi Falunapon.
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Karancsberényben a Vitézi Rend meghívására a
Vitézavatáson.
Dr. Szabó József jegyző úr részt vett a Budapesten megrendezett III. Magyar Értékek Napján.
Szeptember 10-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Héhalmi Egyházközségben
megrendezett Szentmisén és a Héhalmi búcsún.
Szeptember 15-én Hollókő Község Önkormányzata polgármesterének meghívására részt vettem a
TOP-2.1.3-15-NGI-2016-00008 számú projektzáró rendezvényen.

Salgótarján, 2017. szeptember 18.
Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
1. A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-3. sz.
mellékletek szerint elfogadja.
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Reformáció
Emlékbizottság által meghirdetett, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából „Városom
reformációja” címmel pályázat benyújtását.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat díjazása esetén szükséges jognyilatkozatok
megtételére, aláírására, s egyúttal utasítja a testület mindezekről történő tájékoztatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 63/2005. (V. 26.) Kgy.
határozatával elfogadott középtávú ifjúságpolitikai koncepciót.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent „Megyei szintű felzárkózás-politikai
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című, EFOP1.6.3.-17. kódszámú felhívás iránymutatása szerint a szakmai háttér biztosítása érdekében a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerként bevonására került.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat nyertessége esetén szükséges jognyilatkozatok
megtételére, aláírására, s egyúttal utasítja a testület mindezekről történő tájékoztatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a megyei
főépítész véleményezte és javaslatot tett a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkárságának az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény, valamint a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: területi
terv) felülvizsgálatára és módosító javaslatának egyeztetési anyagára.
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a területi terv módosításával összefüggő munkafolyamatokról
folyamatosan tájékoztassa a testületet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a "Nógrád Ma" című
kiadvány elkészítését és annak a megye polgáraihoz történő eljuttatását.
A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kiadvány további két alkalommal történő
megjelentetéséről gondoskodjék.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke
Salgótarján, 2017. szeptember 21.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó József
Nógrád megyei jegyző

