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Tisztelt Közgyűlés!
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökeként elkötelezetten hirdetem
indentitástudatunk erősítésének fontosságát, a történelmi emlékek őrzésének és ápolásának
jelentőségét. Meggyőződésem, hogy erkölcsi és kulturális örökségünk nyújtja azt a mintát, mely utat
mutat a jelenkor és a jövő nemzedéke számára is.
Mindezt szem előtt tartva, történelmi és kulturális múltunk előtti főhajtás jeleként kezdeményeztem
egy munkacsoport létrehozását annak érdekében, hogy a Magyar Állam és Nógrád Megye
Önkormányzata tulajdonában álló Megyeháza épületének reprezentatív termeit nevezzük el
történelmünk példát adó személyeiről.
A csoport a nyár folyamán több ízben is ülésezett. Munkájának célja a közös gondolkodás, az ötletek
összegyűjtése és tovább gondolása volt. A Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal érintett
munkatársain kívül a munkacsoport munkájában nyugalmazott pedagógus, irodalom- és
művészettörténetben jártas szakemberek is részt vettek. Az egyes megbeszéléseken számos kreatív
ötlet hangzott el a Megyeháza épületében fellelhető, közösségi funkciót is betöltő helyiségek
elnevezése, valamint azok méltó módon történő berendezése érdekében.
A csoport mindvégig nyitott volt az új ötletekre, meglátásokra. Az egyes üléseket a konstruktív,
összehangolt munka jellemezte.
A munkacsoport a közös megbeszélések eredményeként – számos ötletet is megfontolva – arra a
meglátásra jutott, hogy elsőként a Megyeháza épületének alábbi termeinek az elnevezése történjen
meg:
•
•
•
•

a Díszterem „Madách Imre terem” névre,
a 116-os terem, „Balassi Bálint terem” névre,
a Palóc terem, „Mikszáth Kálmán terem” névre,
a 33-as terem, „Szondi György terem” névre kerüljön elnevezésre.

A javasolt személyek, hitükkel, cselekedeteikkel, alkotó munkásságukkal példaként, erkölcsi
mintaként szolgálnak mindannyiunk számára.
A fenti termek elnevezésén túl, ugyanakkor a munkacsoport tagjai egyetértettek abban, hogy ezeken a
termeken túlmenően – több éves időtávban gondolkodva – a Megyeháza további közösségi terei, mint
például a Díszterem előtti galéria, illetve folyosó, az I. emeleti aula, a Palóc terem előtti rész
elnevezése is valósuljon meg, tisztelegve ez által mind az ezeréves történelmünk, mind jelenkori
példaképeink előtt.
Fentieket összegezve – a csoport javaslatát figyelembe véve – kezdeményeztem a Nógrád Megyei
Kormányhivatalnál a fentiekben bemutatott termek elnevezését. Kezdeményeztem továbbá, hogy
szándékunkat megállapodásban rögzítsük.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a következő
határozati javaslat elfogadására.
Salgótarján, 2018. november 23.

Skuczi Nándor
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HATÁROZATI JAVASLAT
a Megyeháza reprezentatív termeinek elnevezésére
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Megyeháza reprezentatív termeinek
elnevezésével, egyúttal felhatalmazza elnökét a Nógrád Megyei Kormányhivatal és Nógrád Megye
Önkormányzata között kötendő – a határozat mellékletét képező – megállapodás aláírására és a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke

Salgótarján, 2018. december 13.

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

Dr. Bagó József
Nógrád megyei jegyző
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A ………./2018. (XII. 13.) Kgy. határozat melléklete

NÓGRÁD MEGYE
ÖNKORMÁNYZATA

NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött
egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata
3100 Salgótarján Rákóczi út 36., képviseli: Skuczi Nándor, a Közgyűlés elnöke
(továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a Nógrád Megyei Kormányhivatal,
3100 Salgótarján, Zemlinszky R. u. 9., képviseli: dr. Szabó Sándor kormánymegbízott,
(továbbiakban: Kormányhivatal)
(továbbiakban együtt: Felek) között a mai napon és az alábbiak szerint:
I. Előzmények, valamint a megállapodás célja
A Salgótarján belterület 4119 hrsz-ú, kivett Megyeháza megnevezésű ingatlan – 3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36. – 62/1000 tulajdoni hányadban az Önkormányzat tulajdonát képezi; 938/1000
tulajdoni hányada a Magyar Állam tulajdona, melynek vagyonkezelője a Kormányhivatal.
A Megyeháza konferencia-terme a Közgyűlés 2006. évi döntésének megfelelően viseli Hadady
Rudolf és Hargittay Lajos – 1956 nógrádi mártírjainak – nevét, további terem-elnevezésekre
viszont nem került sor.
A Közgyűlés elnöke azzal a javaslattal fordult a kormánymegbízotthoz, hogy a Felek által közösen
üzemeltetett Megyeháza reprezentatív termei kerüljenek elnevezésre és viseljék Nógrád megyei
születésű, vagy a megyéhez kötődő, jeles történelmi személyiségek neveit. A Felek ezzel is
járuljanak hozzá a nógrádi identitás megerősítéséhez, a történelmi és kulturális értékek
megőrzéséhez, egyúttal ezen a módon is tisztelegjenek a legkiemelkedőbb nógrádiak példaadó
cselekedetei és alkotó munkássága előtt.
II. A Megyeháza termeinek elnevezése
A Felek a fentieknek megfelelően megállapodnak abban, hogy a Megyeháza termeit a következők
szerint nevezik el:
II/a. Az I. emeleti nagyterem neve: „Madách Imre terem”;
II/b. Az I. emeleti 116. sz. tárgyaló neve: „Balassi Bálint terem”;
II/c. Az I. emeleti Palóc terem neve: „Mikszáth Kálmán terem”;
II/d. A földszint 33. sz. terem neve: „Szondi György terem”.

III. A megállapodás hatálya:
Jelen megállapodás a Megyeháza felújítását követő ünnepélyes átadás napján, 2018. december 17én lép hatályba.
A Felek közösen gondoskodnak arról, hogy a termek elnevezése az érintett helyiségek bejáratainál
feltüntetésre kerüljön.
Jelen megállapodást a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése …/2018. (XII.13.) sz.
határozatával támogatta, a Felek, azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják:

Salgótarján, 2018. december …

Skuczi Nándor
a Nógrád Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke

dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott
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