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Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja
értelmében, a jegyző évente beszámol Nógrád Megye Közgyűlésének (továbbiakban:
Közgyűlés) a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
tevékenységéről.
Az SZMSZ-ben foglalt kötelezettségemnek eleget téve, a Hivatal 2018. évi munkáját
összefoglalóan bemutató beszámolót a Közgyűlés elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Salgótarján, 2018. november 21.

Dr. Bagó József
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2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének
k) pontja alapján, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló
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Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző

NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ
Iktatószám: 28-183/2018.

BESZÁMOLÓ
a Nógrád Megyei Önkormányzati
Hivatal
2018. évi tevékenységéről

Készült:

Salgótarján, 2018. november 21.

N ó g r á d M e g ye i Ö n k o r má n yz a t i H i v a t a l
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel.: 32-620-126, Fax.:32-620-152, E-mail: jegyzo@nograd.hu

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.)
Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) XI. fejezet 64.§ (4) bekezdésének k) pontja alapján,
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
2018. évi tevékenységéről
az alábbiak szerint számolok be a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
(továbbiakban: Közgyűlés):
I.
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal feladat- és hatásköre,
szervezeti struktúrája
A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szervezeti egységeinek
felépítésében 2018. évben változás nem történt. A Hivatal osztály-struktúráját, illetve
létszámtagozódását az alábbi ábrák szemléltetik.
(A beszámolóban szereplő adatok 2018. november 20-ai állapotot tükröznek.)

A Hivatal állományában lévő köztisztviselők/munkavállalók száma összesen: 32 fő

megyei jegyző

Önkormányzati és
Jogi Osztály

Közgazdasági és
Koordinációs Osztály

Területfejlesztési és
Területrendezési Osztály

9 fő

7 fő

15 fő

1

Foglalkoztatottak iskolai
végzettség szerinti
megoszlása

A foglalkoztatás jellege
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felsőfokú iskolai
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30 fő

5

középfokú iskolai
végzettséggel
rendelkezik

2 fő

0
teljes munkaidős

részmunkaidős

II.
1. A Hivatal szakmai feladatellátása:
A 2018. évi ügyiratforgalom legfontosabb számszaki adatait – havi bontásban – külön-külön
főszám és alszám szerint, az alábbi diagramokon keresztül mutatom be.
1.1.

A 2018. évi ügyiratforgalom alakulása:

Ügyiratforgalmi statisztika havi bontásban Főszám szerint
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Ügyiratforgalmi statisztika havi bontásban Alszám szerint
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A beszámoló készítésének időpontjában „lezárt” ügyek százalékos arányát foglalja össze az
alábbi diagramm:
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1.2.

Az Önkormányzati és Jogi Osztály Közgyűlés munkáját segítő tevékenysége

A kötelező önkormányzati feladatok elsőbbségének szem előtt tartásával, a Hivatal
legjelentősebb tevékenysége 2018. évben is a testületi munka előkészítéséhez,
koordinálásához, az elfogadott testületi döntések végrehajtásának szervezéséhez, a Közgyűlés,
a bizottságok és a tisztségviselők munkájának támogatásához kapcsolódott. A testület
tevékenységét támogató, előkészítő és adminisztratív tevékenységet elsősorban az
Önkormányzati és Jogi Osztály – a Hivatal további szervezeti egységeinek szakmai
együttműködésével – látja el, illetve koordinálja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a,
valamint az SZMSZ 11. § (2) bekezdése értelmében a Közgyűlés évente legalább hat
alkalommal az éves üléstervben előirányzott időpontokban és helyszíneken ülésezik.
A testület minden év utolsó ülésén, de legkésőbb a tárgyév első ülésén dönt a következő évi
üléstervéről, amelynek elfogadásával egyidejűleg meghatározza az ülések várható időpontjait,
helyszíneit, az előre tervezhető napirendeket, azok előterjesztőit, valamint az előterjesztéseket
előzetesen véleményező szakbizottságokat.
Egyes rendkívüli, előre nem látható körülményekből adódóan 2018. évben is sor került az
üléstervben nem szereplő ülések összehívására.

A közgyűlés 2018. évben megtartott üléseinek számát és bontását az alábbi diák
foglalják össze:

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018-ban tartott ülései
Soron következő ülés

Soron kívüli ülés

Ünnepi közgyűlés

2018. január 25.

2018. március 19.

2018. március 14.

2018. április 26.

2018. augusztus 27.

2018. augusztus 20.

2018. június 14.

2018. szeptember 22.

2018. szeptember 20.

2018. október 23.

2018. október 25.
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Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 2018. évi üléseinek százalékos
megoszlása
soron kívüli ülés

soron következő ülés

ünnepi közgyűlés

18%
36%

46%

A közgyűlési előterjesztések elkészítése során – a törvényességi szempontok és
követelmények maradéktalan érvényesítése mellett – a Hivatal folyó évben is fokozottan
törekedett arra, hogy az előterjesztések a közgyűlési döntés meghozatalához szükséges
valamennyi lényeges háttér-információt, releváns tény- és adattartalmat bemutatva kerüljenek
a testület elé, hozzájárulva ezáltal a szakmai és jogi követelményeknek megfelelő döntés
meghozatalához.
A törvényességi munka alapvető fokmérőjét képezi a Nógrád Megyei Kormányhivatal
törvényességi szempontú kontroll tevékenysége. Az előterjesztések megfelelő jogi szempontú
előkészítését támasztja alá az a tény, hogy a Kormányhivatal 2018-ben törvényességi
észrevétellel nem élt.
A Közgyűlés által megalkotott rendeletek számát – havi bontásban – az alábbi ábra
tükrözi:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése álatal megalkotott
rendeletek száma
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Rendeletek tárgykör szerinti bontásban

Vagyongazdálkodást érintő

2018. évi költségvetéssel összefüggő

2017. évi költségvetéssel kapcsolatos

0
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Határozatok ülésenkénti, típus
szerinti megoszlása
Nyílt ülés keretében hozott határozatok

Zárt ülés keretében hozott határozatok

21
8
20

2018. március
19.

12
8

1
1

3
2018. január
25.

1

13

15

2018. április
26.

2018. június
14.

6

2018.
augusztus 27.

2018.
szeptember 20.

2018. október
25.

A Közgyűlés 2018. június hónapban megtartott ülésén hozott határozatok magas számát az
indokolja, hogy a Közgyűlés adott ülésen döntött a megyei közgyűlés által alapított kitüntető
címek és díjak adományozásáról.

1.3.

Területi nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos feladatok:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 2017.
decemberi módosítása szerint a Hivatalnak a nemzetiségi önkormányzat(ok) működése
személyi és tárgyi feltételei biztosításán kívül a szakmai segítség nyújtás, továbbá a
működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív feladatok ellátása is kötelezettségét
képezi. A működés feltételei és az azzal kapcsolatos végrehajtási feladatok a következők:
a) a helyi nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább 32 órában,
az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt
helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához
kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői
feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása;
c) a testületi ülések előkészítése, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása;
d) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és
tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási
feladatok ellátása;
e) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátása;
f) a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatának biztosítása;
g) az előzőekben felsorolt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek viselése a helyi
nemzetiségi önkormányzat tagja és tisztségviselője telefonhasználata költségeinek
kivételével.

A Nek tv. szerint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok
ellátására a területi nemzetiségi önkormányzatokkal a területi önkormányzatnak kell
megállapodást kötni, melyet minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni. E
megállapodásban a fentieken túl a törvényi egyéb előírásoknak megfelelő szabályrendszert
kell megalkotni, melyek a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és
gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályain, az adatszolgáltatási feladatok
teljesítésével kapcsolatos előírásokon, feltételeken kívül – a Nek. tv. módosítása
következtében – a belső ellenőrzés, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét
is meghatározzák.
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A jogszabály ezen előírásainak megfelelően így került sor 2018. év elején is a Nógrád Megye
Önkormányzata, a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nógrád Megyei Szlovák-,
valamint Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálatára,
mely a Nek. tv. módosításainak átvezetése mellett többnyire technikai változásokat
tartalmazott.
A nemzetiségi önkormányzatok működése e keretmegállapodásokon túl a Szervezeti és
Működési Szabályzatok (a továbbiakban: SzMSz) mentén történik.
A NMSZNÖ 2018 februárjában a pénzügyi bizottság megszüntetésével jelentős mértékű
módosítást fogadott el SzMSz-ában, mely természetesen kihatást gyakorol a működésük teljes
területére.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
2018. évben megtartott ülései
2018. február 13.
soron következő ülés
2018. május 4.

soron kívüli ülés

2018. május 31.

soron kívüli ülés

2018. május 31.

zárt ülés

2018. augusztus 23.

soron kívüli ülés

2018. november 13.

soron következő ülés

Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2018. évi határozatainak
megoszlása

22%

32%

2018. február 13.
16%
16%

2018. május 4.
2018. május 31.
2018. augusztus 23.

14%

2018. november 13.
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Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat határozatainak ülésenkénti
megoszlása
Nyílt ülésen hozott határozat

Zárt ülésen hozott határozat

2018. november 13.

12

2018. augusztus 23.

6
4

2018. május 31.

1

2018. május 4.

6

2018. február 13.

8

Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által hozott határozatok
megoszlása
Pénzügyi Bizottság
határozatainak
száma
8%

Önkormányzati
határozatok száma
92%
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A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
2018. évben megtartott ülései
2018. február 12.
soron következő ülés
2018. április 23.

soron következő ülés

2018. július 16.

soron következő ülés

2018. november 5.

soron következő ülés

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2018. évi határozatainak
megoszlása
25%

35%

2018. febuár 12.
2018. április 23.
2018. július 16.

23%
17%

2018. november 5.

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
határozatainak ülésenkénti megoszlása
Nyílt ülésen hozott határozatok száma

Zárt ülésen hozott határozatok száma

17
11

12

7
1
2018. február 12.

2018. április 23.

2018. július 16.

10

2018. november
5.

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat által hozott határozatok
megoszlása

Pénzügyi Bizottság
határozatainak
száma
2%
Önkormányzati
határozatok száma
98%

2. Közgazdasági és Koordinációs Osztály tevékenysége

A Közgazdasági és Koordinációs Osztály feladata Nógrád Megye Önkormányzata, mint
önállóan működő költségvetési szerv, és az irányítása alá tartozó önállóan működő
költségvetési szerve a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási
feladatinak ellátása.
Ezen belül: az éves költségvetés előkészítése, összeállítása, az előirányzatok felhasználása, az
évközi módosítások rendezése, a végrehajtás koordinálása, a költségvetésben megtervezett
bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatok, a
pénzgazdálkodással, számlavezetéssel összefüggő teendők, a vagyon kezelésével és
hasznosításával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatok, valamint a beszerzésekhez
kapcsolódó munkafázisok elvégzése.
Az Osztály négy önálló számviteli analitikus és szintetikus rendszer folyamatos és
szabályszerű vezetéséért felel, 2012. január 1-jétől. Önálló beszámoló készítésre kötelezett az
Önkormányzaton, és a Hivatalon túl a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is.
Az önálló beszámoló készítési kötelezettség egyben önálló könyvviteli és adatszolgáltatási
rendszert is jelent. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
szabályozza a MÁK felé történő információszolgáltatást, melynek darabszámát egy gazdasági
évre lebontva szemlélteti a következő táblázat:
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Adatszolgáltatás
megnevezése
2017. éves beszámoló
2017. éves gyorsjelentés
2017. éves PMINFO
2017. éves mérlegjelentés
2018. éves költségvetés
2018. éves PMINFO
2018. éves mérlegjelentés

Adatszolgáltatás darabszáma
4 db
4 db
4 db
4 db
4 db
48 db
16 db

Az adatszolgáltatásoknak minden esetben határidőben eleget tettünk, amit csak naprakész
könyveléssel lehetett biztosítani. A határidő betartásának kiemelt jelentősége van 2014-től,
mivel a Magyar Államkincstár adatszolgáltatási határidő mulasztás esetén bírsággal sújtja az
adatszolgáltatásra kötelezett önkormányzatot. Ez munkaszervezés oldaláról jelent nagy
kihívást, különösen a negyedéves és az év végi adatszolgáltatási időszak előtt.
A nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban és a két területi
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak határozzák
meg. Kötelező feladat a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosítani a működés személyi
és tárgyi feltételeit, gondoskodni a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
Ennek keretében az osztály gondoskodott:
-

a nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, elszámolási feladatokról,
ellátta a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat.

A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
határozat 3 alkalommal, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében 2
alkalommal került módosításra.
Az Önkormányzat a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet
alapján köteles elvégezni a települési önkormányzat TOP projektjeihez kapcsolódó
menedzsment feladatokat, ha erre a település igényt tart. A 2017-ben a települési
önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján ez évben 154 pályázat esetében látják
el a dolgozók a pénzügyi, gazdasági vonatkozású feladatokat, mint az alszámla megnyitása, az
előlegek fogadása, a pénzforgalom analitikus nyilvántartása, a bevételek, kiadások számviteli
rendszerben való elkülönített könyvelése. A költségvetés volumene megnövekedett, ami maga
után vonta az adminisztratív terhek nagymértékű növekedését is. Többletmunka hárul az
Osztály munkatársaira a projektmenedzsment költségvetésének pénzügyi alátámasztása, a
projektekben elszámolható bér- és járulék kiadások elszámolása következtében is. Az
elszámolások elkészítéséhez és a projektmenedzsmenti díj elszámolásához az Osztály
folyamatos munkakapcsolatot tart a Területfejlesztési és Területrendezési Osztály
dolgozóival, illetve biztosítja az azokhoz szükséges dokumentumokat.
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A pénzforgalom növekedését, illetve annak pályázatokhoz kapcsolódó ciklikusságát mutatja
az alábbi táblázat.
Önkormányzat
Hónap

Bevétel

Pénzeszköz
nyitó
egyenlege

Hivatal

Kiadás

Pénzeszköz
záró
egyenlege

Pénzeszköz
nyitó
egyenlege

Bevétel

Kiadás
Pénzeszköz záró
egyenlege

Január

120 192

5 324

6 568

118 948 147 462

1 453

10 612

138 303

Február

118 948

28 226

4 567

142 607 138 303

571

12 818

126 056

Március

142 607

7 854 27 633

122 828 126 056 32 841

10 249

148 648

Április

122 828

8 008 13 472

117 364 148 648

358

14 331

134 675

Május

117 364

7 152 21 025

103 491 134 675 29 319

19 978

144 016

Június

103 491

3 604 16 740

90 355 144 016 63 892

62 666

145 242

Július

90 355

8 232

92 111 145 242 14 075

14 167

145 150

Augusztus

92 111

8 212 20 937

79 386 145 150

2 314

11 738

135 726

Szeptember
Október

79 386
82 734

8 343 4 995
21 165 15 141
137
106 120
554

82 734 135 726
88 758 134 293

9 088
396
154
307

10 521
18 906

134 293
115 783

Össszesen

6 476

185 986

Nógrád Megye Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása.
2018. 01. – 2018. 10.
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A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása.
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A mindennapos feladatainkon túl számos pályázati, illetve különféle egyedi jellegű támogatás
koordinálása, pénzügyi bonyolítása és elszámolása is részét képezték feladatainknak.
- A 2018. április 8-ára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítását, a
Helyi Választási Irodák (továbbiakban: HVI) tekintetében annak koordinálását és az
elszámolás ellenőrzését is az Osztály dolgozói látták el. Több hónapon átnyúló feladatellátást
jelentett a HVI-k által az elektronikus rendszerbe feltöltött dokumentumok tételes ellenőrzése.
Az elszámolás ellenőrzésére rendelkezésre álló időszak alatt 48 HVI 131 db elszámolása
került átnézésre a Területi Választási Iroda pénzügyi munkatársai részéről.
- 2018. évben három településen tartottak időközi választást, melyből egy választás
lebonyolítását finanszírozta a Nemzeti Választási Iroda. A pénzügyi elszámolást a települések
tekintetében a megyei önkormányzat koordinálja és vizsgálja felül. Az új elektronikus
elszámolási rendszer használata jelentősen megemelte az adatrögzítési és feltöltési terheket az
előző papír alapon történő elszámolási módhoz képest.
- A Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) pénzügyi támogatásával működött. A ”Palóc Esély
2017 – 2018.” program 2018. március 31-ével lezárult. A forrás felhasználásának területe: a
hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi
integrációját, a kormányzat szakmapolitikai céljainak helyi szintű megvalósulását elősegítő
feladatok. Az Önkormányzaton belül működő Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
bonyolította a „Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programot”, melyet szintén
az EMMI támogatott. A 2017. július 1-től 2018. június 30-ig terjedő időszakra biztosított
forrás összege felhasználásra került a pályázat megvalósítási időszakában. Mindkét pályázat
megvalósításában közreműködtek a munkatársak, illetve elkészítették a pénzügyi
elszámolásokat.

- A „Éghajlat-változási Platform létrehozás Nógrád Megyében” címen benyújtott pályázat
támogatási szerződésének megkötésére 2016. november 11-én került sor. Az előleg
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leutalásának pénzforgalmi teljesítése a támogatási összeg megítélésének évében megtörtént. A
pályázat pénzforgalmi lebonyolításának feladatait az Osztály látta el 2017. évben, illetve
2018-ban a pályázat lezárásának évében is.
- Pályázati forrásból kerül finanszírozásra a Megyei Foglalkoztatási Paktum feladatainak
ellátása. A Magyar Államkincstár 2018. szeptemberében végzett helyszíni ellenőrzést. Az
ellenőrzés célja a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata volt. Az
ellenőrzés hiányosságot nem állapított meg. 2018. évben egy elszámolás került benyújtásra,
mely a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került.
- Az EFOP 1.6.3-17-2017-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című pályázati program
2017 őszén indult. Ez évben több esemény került megvalósításra, valamint beszereztük a
projektben tervezett számítástechnikai eszközöket. A pályázat lebonyolításának pénzügyi
vonatkozású feladatit az osztály végzi. Az eltelt időszakhoz kapcsolódóan egy elszámolás
készült, melyhez várjuk az irányító hatóság visszajelzését.
- Nógrád Megye Területrendezési Terve módosítása tárgyában 2017 decemberében a
Miniszterelnökséghez (továbbiakban: Támogató) benyújtott támogatási kérelmünk pozitív
elbírálásban részesült, mely alapján év elején folyósításra került a feladat ellátását biztosító
20.000 E Ft támogatás. A pályázat lebonyolítása, a pénzügyi elszámolás a munkatársak
feladata. A tervezett eszközbeszerzés megtörtént a II. félév folyamán, a projekt lezárására
azonban 2019-ben kerül sor a támogatási szerződés Támogató által kezdeményezett
módosítása következtében.
- Az Önkormányzat önként vállalt feladata az ún. „Elnöki keret”-ből céljelleggel nyújtott
támogatások. A szakterület folyamatos feladata az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatos
ügymenet biztosítása, ezen belül a döntés, valamint a támogatásról szóló szerződés
előkészítése, a szerződéskötéshez, elszámoláshoz, ellenőrzéshez és a szerződés pénzforgalmi
teljesítéséhez kapcsolódó munkafolyamatok ellátása. Ez évben 67 db kérelem érkezett az
önkormányzathoz, melyhez kapcsolódóan lebonyolításra kerültek a szükséges
munkafolyamatok.
Az ASP rendszer bevezetése folyamatosan történik az önkormányzati alrendszerben. A
megyei önkormányzatok tekintetében az ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm.
rendelet 12.§ ab. bekezdése szerint a megyei önkormányzatok esetében 2019. január 1-jéig
kell a rendszerhez csatlakozni. A kapcsolódó felkészülési feladatok azonban már 2018.
őszétől jelentkeztek, valamint az egyes programrészek kötelező oktatása is megkezdődött.
2019-től a gazdálkodás több területét is érinti a változás, mivel a könyvelő modul mellett a
tárgyi eszköz nyilvántartó-, az ingatlanvagyon kataszter- és a pénztár modul használata is
kötelezővé válik az önkormányzat számára.
Az Osztály számítástechnikai ellátottsága fejlesztésre szorul. Az ASP rendszer 2019. január 1jei indulásához, - mivel az integrált könyvelési rendszer alapfeltétele a gépek hálózatba
kapcsolása - szükséges 3db új számítógép beszerzése. A jelenlegi gépeken futó Windows XP
operációs rendszer alatt az integrált program nem működik. Internet elérhetőséggel minden
gép rendelkezik, ami létfontosságú, mivel minden adatszolgáltatási és a jövő évtől a
könyvelési kötelezettségünk is internetalapú.
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A munkatársak által szinte napi rendszerességgel használt programok, rendszerek a
következők: DOKK, KGR, ÖNEGM, EADAT, KIRA, KSH, NAV, Tárgyi eszköz
nyilvántartó. A DOKK program kivétel minden rendszer internet hozzáférést igényel.
Az Osztály 2018 január 1-től 4 fővel látja el a pénzügyi-gazdasági feladatokat. 3 fő
közgazdász diplomával rendelkezik, valamint 3 fő felel meg az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.§-ában rögzített
követelményrendszernek, azaz mérlegképes könyvelői szakképesítésű.
A kötelező mérlegképes továbbképzésnek mindhárom fő eleget tett az év folyamán, e mellett
a 2019. január 1-től bevezetésre kerülő ASP rendszer kötelező képzésein is folyamatosan részt
vesznek az érintett dolgozók.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) adta lehetőség alapján a belső ellenőrzést
továbbra is polgári jogi jogviszony keretében láttatjuk el.
Az Állami Számvevőszék által 2017 évben megkezdett ellenőrzés „A 2016. október 2-án
megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának
ellenőrzése” tárgyában, 2018-ban befejeződött. Az elkészült jelentés a Nógrád Megyei
Területi Választási Iroda tekintetében nem tartalmaz elmarasztaló megállapítást.
A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretén belül vizsgálta a TOP-2.1.3-NG1-201600023 azonosítószámú „Szécsényfelfalu komplex vízrendezése” projekt szabályszerű,
hatékony megvalósulását és a támogatás összegének felhasználását. Az ellenőrzés a
projektmenedzsmenti díj elszámolását alátámasztó dokumentumok körére eltérés
megállapítása nélkül zárult.

3. Területfejlesztési és Területrendezési Osztály tevékenysége
A megyei önkormányzatok területfejlesztéssel, terület- és településrendezéssel, az épített
környezet védelmével kapcsolatos feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény határozzák meg.
A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály faladatait pedig a Nógrád Megyei Jegyző
1/2015. számú a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjéről szóló rendelkezése
szabályozza, amely az SZMSZ 8. számú függeléke. Az itt nevesített feladatkörök közül ebben
az évben a Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) megyét érintő
támogatási kérelmeinek döntés előkészítésében való közreműködés, a megyei TOP projektek
projektmenedzseri feladatainak ellátása (konzorciumi formában), az Önkormányzatunk saját
projektjeinek teljes körű lebonyolításban való részvétel és a területfejlesztési és
területrendezési dokumentumok felülvizsgálatával összefüggő feladatok jelentek meg
fajsúlyosabban.
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A Hivatal működésével összefüggő feladatok
A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési
Bizottság adminisztrációs hátterének biztosítása. 2018. évben – jelen beszámoló készítésének
időpontjáig – 9 alkalommal ülésezett a Bizottság.
Ezeken egyrészt a 2018. évi üléstervben meghatározott napirendeket, másrészt az
önkormányzat területfejlesztési- és területrendezési feladatainak ellátásához kapcsolódó előre
nem tervezhető előterjesztéseket tárgyalták a képviselők.
Az idei évben 5 alkalommal is napirendre került a TOP felhívásokra beérkező támogatási
kérelmekhez kapcsolódó Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalása.
A területfejlesztéshez és a TOP végrehajtásához kapcsolódó feladatok
Az Irányító Hatóság vezetője „Tájékoztatás a TOP 2. sz. módosítását követő CO34 indikátor
célértékeinek változásáról” tárgyú, NGM/39437/2017 iktatószámú, 2017. december 15-én kelt
levelében arról tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság elfogadta az operatív program
módosítását. Ennek révén a CO34 (üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése)
eredményességmérési indikátor célértéke csökkent, aminek következtében a területi
szereplőktől minimálisan elvárt célértékek is korrigálásra kerültek. (Ez Nógrád megye
esetében a tonna CO2 egyenérték vonatkozásában 19.380,23 értékről, 5.524,00 értékre történő
csökkenést jelent.). Továbbá levelében arra kérte a Közgyűlést, hogy az indikátor csökkenést
Nógrád Megye Integrált Területi Programjában (a továbbiakban: ITP) 2018. április 30-ai
határidőig módosítani szíveskedjen. Az erre vonatkozó előterjesztés a testület elé
beterjesztésre került, amely azt a 42/2018. (IV. 26.) Kgy. határozatával elfogadta.
A TOP döntés előkészítéshez kapcsolódó előkészítő és adminisztrációs feladatok:
•

DEB ülés megtartására ebben az évben két alkalommal került sor, 2018. március
7-én, 3 féle felhívás összesen 23 darab támogatási kérelméről és 2018. augusztus 17én pedig; 2 féle felhívás összesen 2 darab támogatási kérelméről született DEB döntési
javaslat.

•

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai szerint, az Irányító Hatóság a DEB döntési
javaslatot megküldi a területi szereplő részére egyetértés céljából. Ebben az évben 5
alkalommal került sor az ún. „visszamutatott” projektekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztésre.

A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály munkájának számottevő hányadát a TOP
projektek projektmenedzsment feladatainak ellátása teszi ki. Az Osztály 152 db TOP projekt
vonatkozásban látja el a projektmenedzseri feladatokat. Ez az adminisztratív feladatok
elvégzésén túlmenően folyamatos (sok esetben személyes és helyszíni) kapcsolattartást
követel a fő kedvezményezett települési önkormányzatokkal, a közreműködő szervezeti
feladatokat ellátó Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságával, a megvalósításban
részt vevő vállalkozásokkal és a további szakemberekkel (tervezőkkel, műszaki ellenőrökkel,
felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadókkal stb.).
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Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több esetben a „helyszíni látogatásunk” célja a projekt
eredményes zárását követő ünnepélyes átadón való részvételünk, amelyek esetében
konzorciumi partner önkormányzataink megtisztelnek azzal, hogy meghívnak bennünket.
A TOP projektmenedzsmenti feladataink konstrukciós bontásban:

Konstrució száma
Konstrukció címe
TOP-1.1.1
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.3
Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
TOP-1.4.1
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.2
Zöldváros kialakítása
TOP-2.1.3
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-3.2.1. Önkormányzatok energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1
Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése
TOP-4.2.1
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Összsen:
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Projektek száma
4
1
6
10
1
24
79
17
10
152

Összesen 11.269.178.996 forint támogatási összegű projekt esetében látjuk el a
projektmenedzsment feladatokat:

A projektmenedzsmenti feladok elvégzéséből származó bevételeink fedezni tudják az e
feladattal megbízott munkatársak személyi jellegű kiadásait.

Területrendezési és főépítészi feladatok
A megyei önkormányzatok feladata többek között a megye területére vonatkozó
területrendezési terv elkészítése, a területrendezési és településrendezési tervek
összehangolása érdekében együttműködés kialakítása az érintett önkormányzatokkal,
gondoskodás a területrendezési terveknek a megyei rendezési tervekkel való összhangjáról,
valamint a megye arculatát befolyásoló, több települést érintő táji, természeti és épített
környezet védelme és alakítása, a települési önkormányzatok erre irányuló tevékenységének
segítése. A megyei önkormányzatok ez irányú munkáját a főépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a megyei főépítész készíti elő.
Az idei évben a Miniszterelnökség anyagi támogatásával megkezdtük Nógrád Megye
Területrendezési Tervének módosítását a hatályos, Országos Területrendezési Tervről szóló
2003. évi XXVI. törvény előírásainak megfelelően. Megtörtént a tervező kiválasztása: VÁTI
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. (1076 Budapest, Thököly út 7.) A megyei
területrendezési tervhez szükséges alapadok, adatszolgáltatások beszerzésre kerültek. A
tervezés indító fázisaként két helyszínen ismertető, javaslatgyűjtő fórumot tartottunk.
Elkészült a terv javaslattevő fázisa. A terv munkaanyaga előzetes tájékoztatásként
megküldésre került a megye települési önkormányzatai részére. Ezt követően elkészült a
véleményezési dokumentáció, melyet a területfejlesztési bizottság véleményezésre
alkalmasnak nyilvánított.
A Miniszterelnökség szakmai előkészítésével készül Magyarország és egyes kiemelt térségei
területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat. A törvény várható elfogadásáig a
Miniszterelnökség a megyei területrendezési terv módosításának véleményezési eljárását
19

felfüggeszteni javasolta, továbbá módosította a megyénknek nyújtott támogatási szerződést a
támogatás felhasználási idejét illetően. Ennek megfelelően tervünket 2019. december 31-ig
kell rendelettel elfogadni.
2018. év folyamán alábbi települések településrendezési eszközeinek véleményezésére került
sor teljes vagy egyszerűsített eljárás keretében:
1. Alsópetény község településrendezési eszközei felülvizsgálata, előzetes tájékoztatás;
2. Bátonyterenye város településrendezési eszközei módosításainak véleményezése;
3. Csécse község településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési
eszközök felülvizsgálata előzetes tájékoztatás;
4. Drégelypalánk
község
településfejlesztési
koncepció
elkészítése
és
településrendezési eszközök felülvizsgálata véleményezése;
5. Keszeg község településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési
eszközök felülvizsgálata előzetes tájékoztatás;
6. Kis-Zagyva völgy települései (Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, Nagykeresztúr,
Sámsonháza) településfejlesztési koncepciók és településrendezési eszközeik teljes
felülvizsgálatára vonatkozó előzetes tájékoztatás;
7. Mátraverebély község településrendezési eszközök módosításainak véleményezése;
8. Pásztó város településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési
eszközök felülvizsgálata véleményezése;
9. Tar község településfejlesztési koncepció elkészítése és településrendezési eszközök
felülvizsgálata véleményezése;
Tárgyalásos eljárásban lefolytatott településrendezési eszközök módosításáról szóló
eljárásokban az alábbi települések vonatkozásában vett részt a főépítész, mint véleményező:
1.
2.
3.
4.

Balassagyarmat
Bátonyterenye
Bercel
Mátraverebély

Közép Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: KDTVT) Szakmai
Bizottsága keretében az alábbi településügyekben képviselte a főépítész a megyei
önkormányzatot:
1.
2.
3.
4.

Árvízvédelmi zonációk lehatárolásának településrendezési problémái;
Hugyag község belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése;
Érsekvadkert község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése;
Diósjenő belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése,
rekonstrukciója;
5. Drégelypalánk, belterületi csapadékvíz rendezés;
6. Egyházasdengeleg község belterületi vízrendezése;
7. Héhalom község belterületi vízrendezése;
8. Kutasó község belterületi vízrendezése;
9. Őrhalom község belterületi csapadékvíz elvezetése;
10. Terény község belterületi csapadékvíz rendezés;
11. Bánk, Rétság, Tolmács települések szennyvíz agglomerációja;
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Az Ipoly folyó Nógrád megyei szakaszát érintő új hidak tervezése kapcsán a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a szlovák és magyar oldali hatóságok, tervezők bevonásával
rendszeres előrehaladási kooperációt tart. Drégelypalánk és Őrhalom tervezett hídjainak
vonatkozásában a kooperációkon a főépítész vett részt.
Ugyancsak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából folyik a 21. sz. főút
Bátonyterenye, Salgótarján és Somoskőújfalu településeket elkerülő szakaszának előkészítő
és tanulmányi szintű-, a 23. és 25. út Bátonyterenye – Bánréve közti szakasz rekonstrukció
tanulmányi és engedélyezési szintű tervezése. A tervegyeztetéseken a főépítész is részt vesz.
TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú, a „Nógrád megyei foglalkoztatási
paktum” című projekttel kapcsolatos feladatok:
Ebben az évben a megyei paktum vonatkozásában már annak megvalósításával kapcsolatos
feladatok a meghatározók. A jobb áttekinthetőség érdekében ezt havi bontásban mutatjuk be:
2018. január:
• PROJEKTÖSSZEHANGOLÓ MUNKACSOPORT alakult a paktumon belül,
melynek feladata a megyében megvalósuló TOP, EFOP és GINOP humán fejlesztési
projektek közötti együttműködés és koordináció megvalósítása. A munkacsoport
kezdeményezte egy információs anyag összeállítását a nyertes projektekről, illetve
projektösszehangoló rendezvény(ek) szervezését.
2018. február:
• A helyi paktumok szakmai megvalósítóinak tartott képzésen bemutattuk a megyei
foglalkoztatási paktumot és annak ernyő jellegű feladatait.
• A megyei paktum HR Klub szakmai programjának összeállításához a cégek
igényeinek felmérése, összegyűjtése megtörtént.
2018. március:
• A paktum kiemelt figyelmet fordít a foglalkoztatás időszerű, innovatív módszereinek
megismertetésére. Ezt szolgálja a HR KLUB, ahol országosan elismert HR
szakemberek mutatják be a munkaerőpiac változásaihoz szükséges sikeres
alkalmazkodási modelleket. A klub rendezvényeire negyedévente kerül sor. Nyitó
rendezvényünket megtartottuk Hollókőn, ahol az előadó Szűts Ildikó, az Országos
Humánmenedzsment Egyesület elnöke volt.
• A munkacsoport kezdeményezésére PROJEKTÖSSZEHANGOLÓ fórumot tartottunk,
melynek célja a foglalkoztatás bővülését, a munkanélküliség csökkentését, a hátrányos
helyzetű emberek tartós és eredményes munkaerőpiaci- integrációját segítő
szervezetek együttműködésének megteremtése és koordinálása. A fórumra füzetet
állítottunk össze a megyében megvalósuló humán fejlesztési projektekről.
2018. április:
• Megrendezésre került a második PROJEKTÖSSZEHANGOLÓ WORKSHOP a
humánfejlesztésben érintett megyei szervezetek projektvezetőinek és szakmai
vezetőinek részvételével Horpácson. Az országban egyedülálló kezdeményezésünk
eredményes együttműködéseket hozott létre az érintett célcsoportok minél szélesebb
körű támogatásának biztosítása érdekében.
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2018. június:
• Június 13-án HR Klub foglakozást rendeztünk Hollókőn. A megyei foglalkoztatási
paktum lehetőséget biztosít a vállalatok vezetőinek, HR szakembereinek
együttműködésére, tudásmegosztására annak érdekében, hogy elterjedjenek a jó
gyakorlatok a toborzásban, munkaerő megtartásban. Az előadás témája: atipikus
foglalkoztatás, avagy a kultúraváltás dilemmái volt, Darmó Magdolna, a Consilium
Humán Erőforrás Kft. szakmai igazgatója előadásában.
• Június 26-án Foglalkoztatási Fórumot szerveztünk Berkenyén. A tanácskozáson
munkaadók, önkormányzatok, képzők és kamarai szakemberek osztották meg
véleményüket arról, hogy hogyan közeledhet egymáshoz a munkáltatók igénye és a
szakmai képzések rendszere, módszertana és kimenete. A Fórumon csatlakoztak új
partnerek, és elfogadásra került a paktum éves beszámolója.
2018. július:
• Folyamatos kapcsolattartás a Kormányhivatal munkatársaival, projekt előrehaladás
értékelése, indikátorok felülvizsgálata. Megyei céglista bővítése a kereskedelmi
hálózatok csoportjába tartozó szervezetekkel, amelyek megfelelnek a
megvalósíthatósági tanulmányban lehatárolt elveknek.
• Jó gyakorlatok összegyűjtése, egyeztetés a Salgótarjáni Paktummal.
• Salgótarjáni „Pont Itt Party”-n való részvétel, a rendezvény célja, hogy megszólítsa a
helyi fiatalokat, érettségizett diákokat és felkínáljon olyan munkaerő-piaci
lehetőségeket, amelyek a pályaválasztás előtt, helyi szinten lehetőségként adódhatnak
Salgótarjánban. A rendezvényen kiállítóként részt vett Paktumirodánk, ahol
bemutattuk szolgáltatásainkat, ezt követően a Salgótarjáni Foglalkoztatási Fórumon
vettünk részt.
• Részt vettünk a Család és Karrier Pont által szerevezett „A rugalmas foglakoztatás
lehetőségei” című workshopon, ahol ismertettük a megyei paktumszervezet
szolgáltatásait.
2018. augusztus:
• 2018. májusában a TOP regionális értekezleteken a Foglalkoztatási Szolgálat
Főosztálya felajánlotta, hogy képzéssel is segíti a TOP foglalkoztatási paktumok
eredményes megvalósulását. A Paktumiroda ennek keretében összegyűjtötte a TOP
paktumokat segítő szolgáltató szervezetek képzési igényeit és továbbította a Főosztály
felé.
• A Megyei Paktum honlapon a megyében működő paktumoknak aloldalakat hoztunk
létre, megteremtettük a működési feltételek szinkronját, biztosítva ezzel, az egységes,
ugyanakkor lehatárolások szerinti web megjelenést.
• Adatszolgáltatás küldése a Magyar Államkincstárnak, mint a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezetének a projekt
előrehaladásával és indikátorteljesülésével kapcsolatosan.
2018. szeptember:
• Az egységes megjelenés érdekében egyeztettünk a Salgótarjáni Foglakoztatási
Paktummal és felajánlottuk, hogy a működő www.nogradpaktum.hu weboldal egyik
aloldalán megjelenést biztosítsunk Salgótarjáni Megyejogú Város Foglalkoztatási
Paktumának.
• Megszerveztük és részt vettünk az Irányító Bizottság III. negyedéves ülésén.
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•

•

Harmadik alkalommal rendeztük meg a HR Klubot, ahol a „Motivízió - Felfelé a
Maslow Piramison” - avagy közösségre szabott motivációs stratégiák – dr. Petro
Kinga, közgazdász, szervezetfejlesztési, vezető-kiválasztási tanácsadó, a H2R
Emberibb Emberi Erőforrás menedzsment modell kifejlesztője tartott előadást.
Szeptember 26-án lezajlott a Magyar Államkincstár által tartott éves ellenőrzés. A
Magyar Államkincstár munkatársai nem találtak problémát a projekt megvalósításának
menetében.

2018. október:
• Elvégeztük a paktumminősítési eljárás időközi értékelését.
• Elkezdtük a munkáltatók 2019. évi képzési igényeinek felmérését, annak érdekében,
hogy a Foglalkoztatási Szolgálat jövő évi képzési ajánlata foglalkoztatói igényekre
épüljön.
EFOP-1.6.3-17 azonosító számú, "Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések
támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekttel
kapcsolatos feladatok
A Nógrád Megyei Önkormányzat sikerrel pályázott az EFOP-1.6.3-17 felhívására. Ennek
alapvető célja egy megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak
érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak helyi, esetlegesen járási-,
hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak.
Fontos részcélok továbbá, új együttműködések generálása a területi szinten jelentkező, az
esélyegyenlőséget
és
felzárkózást
érintő
speciális
problémák
megoldására,
szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére; illetve megyei szinten a hátrányos helyzetű
célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása.
Célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők. A
projekt keretében megalakul a maximum 30 fős Megyei Felzárkózási Fórum.
Ennek feladata a megyei szolgáltatási utak feltérképezése, a meglévő szolgáltatások
lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, a különböző szervezetek közötti koordináció, a helyi szereplőknél
rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldások
nyújtása a hiányok ellátására.
A Fórum évente két alkalommal ülésezik. A Fórum és a munkacsoport mellett jelentős
kötelező elem még a:
Közösségi együttműködést erősítő tematikus napok rendezvénysorozat megszervezése évente
4 alkalommal történik, a teljes projektidőszak alatt 12 rendezvény megvalósítása tervezett.
Ezek a rendezvények úgy épülnek fel, hogy támogassák, elősegítsék a munkacsoportok és a
Megyei Felzárkózási Fórumok által meghatározott beavatkozási irányokra vonatkozó
javaslattételt
Emellett a helyi szükségleteknek, igényeknek és forrásoknak megfelelő, egymást támogató
lehetőségek összekapcsolása, szemléletformálás, közösségfejlesztési törekvések, az egyének
aktív bevonódásának generálása.
A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését
szolgálják, amelyeknek céljai például a következők:
•
•
•

életvezetési tanácsadás, családi életvitelre nevelés, sport és egészség;
adósságkezelési tanácsadás, segítség és közigazgatási alapok;
pénzügyi integráció, mediáció és jó gyakorlatok.
23

1.

Támogatói döntés: 2017. október 10.
Támogatási összeg: 65 000 000 Ft (támogatási intenzitás: 100%)

2.

A Projekt megvalósításának kezdete:
2017. november 1. – eredetileg
Módosítás volt szükséges, így a projektmegvalósítás kezdete: 2018. január 1.

3.

Projekt indikátorai – megvalósítandó tevékenységek:
Megyei Felzárkózási fórum – Évente legalább 2 fórum megtartása
Szolgáltatási út térkép – projektidőszak 30. hónapra elkészítve
Megyei Esélyteremtő paktum
Szervezetfejlesztő/érzékenyítő tréning – SZGYF által kerül megvalósítására, megyei
önkormányzatnál legalább 10 fő bevonásával
Közösségi Együttműködést erősítő rendezvénysorozat – Évente minimum 4
megtartása

•
•
•
•
•

A program keretében 2018- évben elvégzett munkáink:
•
•

•

Megalakult a Megyei Felzárkózási Fórum a fent említett résztvevői körrel, április 24én. Elfogadásra került az ügyrend is.
Forgács István – EMMI által felkért szakértő az EFOP-1.6.3 szakmai hátterének
biztosítása érdekében – által javasolt szakértő bevonása 12 hónapra a szakmai
minőségbiztosítás érdekében. Minden hónapban sor került konzultációra, a
munkacsoport-ülések alkalmával jelen volt illetve heti kapcsolattartás emailben és
telefonon.
Közösségi együttműködést erősítő rendezvények:
o Jún 13, a Shajipe Alapítvány partnerségével mátraverebélyi általános iskolások
börtönlátogatása és szemléletformáló rendezvény megtartása a BV intézettel
együttműködve.
o Szeptember 5-én balassagyarmati központtal térségi szintű rendezvény kerül
megtartásra az általános iskolás korosztály számára, rendvédelmi szervek –
rendőrség, katonaság, katasztrófavédelem, polgárőrség – bevonásával,
bemutatókkal és versenyekkel valamint közös programokkal, Kéklámpás Nap.
o Hugyagon Falunapot megelőzően – szeptember 8-án Népegészségügyi
Főosztály szűrése és mozgó szűrőbusz bevonása (komplex telep programmal
érintett település)

•

Munkacsoport ülések:

o Női munkacsoport ülés 2018 szeptember 27
o Roma munkacsoport ülés. 2018. október 31.
o Fogyatékkal élők munkacsoport ülés: tervezett ideje nov 28-29.
• Képzések, szakmai napok:
o Roma önkormányzati képzés október 12-13. Szécsény. A megyei roma
önkormányzat koordinálásával a meghívott önkormányzati szereplők képzése,
alkalmassá tétele a felzárkózás „befogadására”
o HEP képzés, 3 alkalommal, Szolnoki helyszínnel: Tanúsítvány megszerzése:
2018. április 11, 18. 25.
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o május 15.: Hep fórum Bátonyterenye
o május 24.: Flóra Egyesület salgóbányai helyszínnel a Kárpát-medencei
Mesemondó Verseny
o Megyei Roma Platformon való részvétel
o Június 7.: Bátonyterenye workshop a közfoglalkoztatásról
o Október 27.: Mohora, Tanodazáró (Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület)
Idén még várhatóan egy munkacsoportülés és egy Fórum kerül összehívásra.
Összességében elmondható, hogy az idei évre kitűzött céljainkat megvalósítottuk.
Az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című KEHOP-1.2.0-152016-00015 azonosító számú projekttel kapcsolatos feladatok:
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 73/2015. (IX. 24.) Kgy. határozata 4.
pontjában foglaltak alapján döntött arról, hogy az „Éghajlat-változási platform létrehozása
Nógrád megyében” címmel támogatási kérelmet nyújt be. A kérelmet 2016 szeptemberében
támogatásra alkalmasnak ítélték. Ezen projekt megvalósítása 2018. május 31-ig tartott.
Szemléletformáló rendezvények:
•

Az „Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében” című projekt
keretén belül 2018-ban is folytatódtak a szemléletformáló rendezvények. Az
iskolai előadások folyamán a megyei általános iskolai tanulók egyszerűsített
formában ismerhették meg a projektet. A rendhagyó órán emellett a helyi
specifikumokat kiemelve a klímavédelemről és az alkalmazkodásról tanulhattak
hasznos dolgokat a diákok.

•

A Víz Világnapja, majd a Föld Napja alkalmából megrendezésre kerülő
eseményeken a résztvevők előadások keretében ismerkedhettek a víz
fontosságával, megóvásának lehetőségeivel, a klímaváltozás társadalmi, gazdasági
hatásaival, Nógrád megye éghajlati jellemzőivel és a Klímastratégia fontos
elemeivel.

•

2018. május 9-én került sor a Nógrád Megyei Klímastratégiai Zárókonferencia
megrendezésére Nógrád Megye Önkormányzata és a Dipol Csoport szervezésében,
ahol ismertették az elkészült Klímastratégiát, kiemelték a készítés alatt felmerült
főbb észrevételeket, tapasztalatokat.

Klímastratégia megalkotása:
•

A projekt kiemelt eleme a klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek és
feladatok meghatározása és ehhez kapcsolódóan a Klímastratégia kialakítása,
melynek megalkotása a projekt ideje alatt folyamatosan zajlott a Nógrád Megyei
Éghajlat-változási Platform (továbbiakban: Platform) szakmai együttműködésével.
Emellett a projekt folyamán megrendezésre kerülő eseményeken szerzett
észrevételek és tapasztalatok is beépítésre kerültek a dokumentumba.

•

A Platform folyamatosan véleményezte és javaslatokkal látta el az aktuális
Klímastratégiát, mely észrevételek beépítésre kerültek a készülő Klímastratégiába.
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A folyamat eredményeképpen február második felében elkészült és véglegesnek
tekinthető, a Platform tagjai által jóváhagyott változat, melynek társadalmasítása
megtörtént. A Klímastratégiát Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
41/2018. (IV. 26) Kgy. határozattal elfogadta.
•

A Klímastratégia a pályázat Felhívásában leírtaknak megfelelően megküldésre
került a Klímabarát Települések Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség)
értékelésre. Az értékelés eredménye 2018. március 6-án érkezett meg, melyben
észrevételeiket
megfogalmazták.
A
Klímastratégiát
az
értékelésben
megfogalmazottaknak megfelelően a Dipol Humánpolitikai Intézet munkatársai
módosították s újból megküldték a Szövetségnek, mely 2018. május 4-én
megfelelőnek ítélte.

A projekt életében a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások benyújtása megtörtént,
melynek elbírálása folyamatban van.
A Klímastratégia célja, hogy meghatározza azokat az irányelveket és célokat, melyek
megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai megelőzhetők. Ennek megvalósításához
szükséges az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, szén-dioxid elnyelő
kapacitások megőrzése és növelése. Ezen feladatok mellett kiemelten fontos a megyében élők
és helyi szereplők klímaérzékenységének erősítése, mely szemléletformálással, lokális
tevékenységgel érhető el.

4. 2018. év egyéb kiemelt feladatai
4.1.

Választási feladatok

Az Önkormányzati és Jogi Osztály (továbbiakban: ÖJO) számára előírt feladatok közül
kiemelendők a választási feladatok.
A 2018. év prioritást élvező feladatát képezte az általános országgyűlési képviselő-választás
lebonyolításában való részvétel.
A választás néhány számadatát az alábbiakban foglalom össze:
36 országos lista – melyből 23 pártlista és 13 nemzetiségi lista – került nyilvántartásba
vételre, melyen összesen 1794 jelölt szerepelt.
Nógrád megyében 42 jelölő szervezet által támogatott jelöltet, valamint 4 független jelöltet
vettek nyilvántartásba a választási bizottságok.
Az egyéni választókerületi jelöltek száma a következőképpen alakult: az 1. sz. salgótarjáni
választókerületben 32 egyéni jelölt; a 2. sz. balassagyarmati választókerületben 14 egyéni
jelölt indult.
A Területi Választási Iroda főként a választási feladatok végrehajtásának ellenőrzését,
koordinálását, a logisztikai feladatok megszervezését, valamint az informatikai rendszer
használatát biztosította.
A Területi Választási Bizottság – mivel területi lista nem volt – nem működött.
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Az egy fordulós országgyűlési képviselő-választáson a megyében a részvételi arány a
következőképpen alakult: a két egyéni választókerület 253 szavazókörében 160.796
választópolgár szerepelt a névjegyzékben;
• az 1. sz. egyéni választókerületben 122 szavazókörben 79.598 fő,
• a 2. sz. egyéni választókerületben 131 szavazókörben 81.198 fő.
Közülük 108.240 fő élt szavazati jogával, ami 67,3 %-os részvételt jelent.
Összességében elmondható, hogy a választási bizottságok választott és megbízott tagjai,
valamint a választási irodák munkatársai a választás kiemelkedő jelentőségének megfelelő
felelősséggel, odafigyeléssel látták el feladatukat.
2018. évben összesen 3 időközi választás került lebonyolításra megyénkben, melyet az alábbi
ábrán mutatok be:

Időközi helyi önkormányzati választások
Szavazás napja

Település

Választás típusa

2018. május 6.

Herencsény

polgármester-választás

2018. augusztus 12.

Pásztó

polgármester-választás
képviselőtestület
választása
polgármester-választás
2018. szeptember 30.

Buják

képviselőtestület
választása

Időközi választások számának alakulása 2010-től

10
9
8
7
6

EVK képviselő

5

képviselőtestület választása
4

polgármester-választás

3
2
1
0
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2012

2013

2014

2015
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4.2.

Országhatáron átnyúló együttműködési formák

A 2014-2020-as Európai Uniós tervezés kiemelt figyelmet fordít a határ menti térségek
együttműködésére, a közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztésére.
A Közgyűlés ez évben több alkalommal is foglalkozott a 2014-2020 közötti határ menti
közúti infrastruktúra fejlesztésekkel, a térségek együttműködésével, a magyar-szlovák
határmetszési pontok tárgykörével.
A Közgyűlés a 21/2016. (IV. 28.) Kgy. határozatával kifejezte szándékát a 2014–2020. évek
közötti határ menti közúti infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I.18.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 1. mellékletében meghatározott, Nógrád
megyét érintő közúti infrastrukturális projektek megvalósítására szolgáló pályázatok
előkészítésében, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: NIF Zrt.) való együttműködésre, a pénzügyi
kötelezettségvállalás nélküli feladatok ellátásában.
A Kormányhatározatban nevesítésre került, hogy az indikatív listán szereplő projektek az
Interreg V-A programok kerete terhére kerülhetnek megvalósításra.
Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (a továbbiakban:
Együttműködési Program) első, természet és kultúra tárgyú felhívása 2016. július 29-én nyílt
meg, melyre az Őrhalom-Ipolyvarbó közötti közúti kapcsolat kialakítására pályázat került
benyújtásra. A prioritási tengelyre érkezett többszörös igény miatt nem került forrás
megítélésre. Az Együttműködési Program keretében továbbá határon átnyúló mobilitás
javítása, valamint közintézmények és a határtérségben élők határon átnyúló
együttműködésének javítása prioritási tengelyekre lehet pályázni.
2017. szeptember 8-án nyílt meg a határon átnyúló mobilitás prioritási tengely, az első körben
benyújtandó területi akciótervek benyújtási határideje 2017. november 30. A második körben
a pályázat részletes kidolgozására csak a támogatásra jogosult Területi Akciótervekkel
rendelkező pályázók kerülnek meghívásra.
A Drégelypalánk–Ipel’ské Premostie (Ipolyhídvég) közúti kapcsolat esetében a NIF
Zrt. a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként a tervezési munkákat megkezdte.
Drégelypalánk esetében problémaként jelentkezett, hogy a hídhoz vezető, építendő út
természetvédelmi területen vezet keresztül.
A tervezés során olyan
megoldást
szükséges
alkalmazni, amely alapján a
természetvédelmi szakhatóság a fejlesztéshez hozzájárul, ennek hiányában az építési
engedély az út megvalósítására nem adható ki, és ez a pályázat meghiúsulásához vezethet.
A Hugyag–Kovacovce (Szécsénykovácsi) közötti közúti kapcsolat helyreállítása
érdekében a feladatelrendelés megkérésére a levelet megküldtük az Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részére, a feladatot a miniszter rendelheti el a NIF Zrt. felé, amely
alapján a tervezés az erre elkülönített keret terhére valósulhat meg.
Az érintett két fejlesztési pont esetén továbbra is koordinációs-, a területi akcióterv elkészítése
során felmerülő feladatok ellátásában aktív részvétel történik a Hivatal részéről.
A fentebb említett határmetszési pontok kialakítását Besztercebánya Megye
Közgyűlése is támogatja, melyről a határozatok rendelkezésre állnak. Nehézséget jelent,
hogy Besztercebánya Megye Önkormányzata és hivatala, valamint szervei nem
részesülhetnek Európai Uniós forrásokban egy eljárás miatt, mely a szükséges források –
önerő és az előfinanszírozás költségei – biztosítását veszélyeztetik.
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Az érintett két fejlesztés előkészítését a Közgyűlés az 54/2017. (IV. 20.) határozatával hagyta
jóvá, mely alapján a Területi Akciótervek elkészítése a beadási határidőre megtörténik.
A Drégelypalánk–Ipel’ské Premostie (Ipolyhídvég) közötti közúti kapcsolatot tartalmazó
Területi Akcióterv kidolgozásáért és beadásáért felelős szervezet magyar oldalon az Ipoly Táj Területfejlesztési Társulás, szlovák partnere a Közép-Ipoly Mente Regionális Fejlesztési
Ügynökség.
A Hugyag-Kovacovce (Szécsénykovácsi) híd és hozzá vezető út építését tartalmazó Területi
Akcióterv benyújtása az Ipoly-völgye Európai Területi Társulás által történik. Az Európai
Területi Társulás határon átnyúló szervezet, így nem szükséges partnerszervezet bevonása.

4.3.

Testvérmegyei együttműködés

Az ágazati célkitűzések a megyei önkormányzatok irányába alapvető elvárásként fogalmazzák
meg a partnerség elvének minél szélesebb körű támogatását és érvényre juttatását.
Ezen elvárás mentén az Önkormányzat célkitűzése között szerepel a megyei fejlesztések, a
komplex térségi programok támogatása, a gazdaság és a tudomány, valamint a civil szféra
közötti konstruktív együttműködés fejlesztése. E célkitűzés eredményes megvalósításához
nyújt jogi, szakmai, koordinatív és adminisztratív segítséget a Hivatal.
Az Önkormányzat stratégiai együttműködésének irányát jól példázza, hogy már az elmúlt
években is több intézménnyel került sor partnerségi együttműködési megállapodás
megkötésére. Ez a szándék az Önkormányzat 2018. évi tevékenységének is az alapját képezte.
Besztercebánya Megye Önkormányzata és Nógrád Megye Önkormányzata közötti partnerség
további fejlesztése érdekében együttműködési szándéknyilatkozat került aláírásra 2018.
november 15-én. Az együttműködés célja a területi tervezés, a regionális gazdaságfejlesztés
és kapcsolódó szolgáltatások összehangolása, elősegítve a két megye fejlődését a fejlesztési
együttműködések ösztönzését, a régió infrastrukturális ellátottságának javítását, a
szolgáltatások körének bővítését, minőségének javítását, a térségek gazdasági és
idegenforgalmi lehetőségeinek erősítését és hasznosulását.
Az Együttműködési Megállapodás jogi, koordinációs és logisztikai feladatait szintén a Hivatal
látta el.

4.4.

Közszolgálati ellenőrzés

A Kormány az 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozatával (továbbiakban: Korm. határozat)
elrendelte a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 189.§ (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti közszolgálati ellenőrzés lefolytatását a helyi
önkormányzatoknál. A Korm. határozat alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2018
szeptemberében a Hivatalnál közszolgálati ellenőrzés lefolytatását rendelte el.
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Az ellenőrzés tárgykörei:
a személyi illetmény megállapításának gyakorlata,
a köztisztviselők képzésének – tanulmányi szerződés keretében történő – támogatási
gyakorlata
A vizsgálat jelen beszámoló elkészítésekor is folyamatban van.

5. A jegyzői munkakörhöz kapcsolódóan folyamatosan jelentkező feladatok:
Feladataim teljesítése során ez évben is folyamatos és fokozott figyelmet fordítottam:
a) a Hivatal szakszerű és törvényes működésére,
b) a választott tisztségviselők munkájának támogatására,
c) az egyes szervezeti egységek tevékenységének, jogszerű feladatellátásának
kontrollálására,
d) a Hivatal működését érintően a Közgyűlés elnökének folyamatos tájékoztatására,
e) a Hivatali köztisztviselők – változó jogszabályi környezethez igazodó – képzésére,
f) az állami, önkormányzati és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködésre,
g) a megfelelő munkavégzéshez szükséges informatikai, technikai és egyéb tárgyi
eszközök biztosítására,
h) a mentálhigiénés szempontból megfelelő feltételek megteremtésére.

Salgótarján, 2018. november 21.
Dr. Bagó József
megyei jegyző
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