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Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező 24/2003. (XII. 29.)
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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
2019. 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 2019. évben változás nem történt. A Hivatal osztály-struktúráját, illetve
létszámtagozódását az alábbi ábrák szemléltetik.
(A beszámolóban szereplő adatok 2019. november 23-ai állapotot tükröznek.)

A Hivatal állományában lévő köztisztviselők/munkavállalók száma összesen: 30 fő
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II.
1. A Hivatal szakmai feladatellátása:
A 2019. évi ügyiratforgalom legfontosabb számszaki adatait – havi bontásban – külön-külön
főszám és alszám szerint, az alábbi diagramokon keresztül mutatom be.
1.1.

A 2019. évi ügyiratforgalom alakulása:

Ügyiratforgalmi statisztika havi bontásban Főszám szerint
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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 2019. 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.
E szakmai feladatok ellátása annak ellenére zökkenőmentes, hogy 1 fő munkatárs tartós
távollétével kell számolni, így az Osztály munkatársaira jelentős többletmunka hárul.
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 2019. évben is sor került az
üléstervben nem szereplő ülések összehívására.
A Közgyűlés 2019. évben megtartott üléseinek számát és bontását az alábbi táblázatok
foglalják össze:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2019-ben tartott ülései
2019. január 24.
2019. április 25.
2019. június 13.
Soros ülés
2019. augusztus 27.
2019. szeptember 12.
2019. november 21.
2019. március 21.
Soron kívüli ülés
2019. április 30.
2019. március 14.
Ünnepi közgyűlés
2019. augusztus 20.
2019. október 22.

Alakuló ülés
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019.
évi üléseinek százalékos megoszlása
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A közgyűlési előterjesztések előkészítése 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 2019-ben sem élt törvényességi
észrevétellel.
A Közgyűlés által megalkotott rendeletek számát – havi bontásban – az alábbi ábra
tükrözi:
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése álatal megalkotott
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Rendeletek tárgykör szerinti bontásban
Vagyongazdálkodást érintő
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A Közgyűlés 2019. június hónapban megtartott ülésén hozott határozatok magas számát az
indokolja, hogy a Közgyűlés adott ülésen döntött az általa alapított kitüntető cím 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, általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül 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 belső ellenőrzés, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjét is meghatározzák.
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A jogszabály ezen előírásainak megfelelően így került sor 2019. 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 változásokat nem tartalmazott.
A 2019. október 13-án megtartott helyi és nemzetiségi önkormányzati választások
eredményeként a megyében ismét megalakult a roma és szlovák területi önkormányzat.
Mindkét testület az alakuló ülést követően megtartott munkaülésen – a Nek. tv. előírásai
szerint – felülvizsgálta Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SzMSz), a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozó,
Nógrád Megye Önkormányzatával és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal kötött
megállapodását.
E felülvizsgálat eredményeként a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által
elfogadott, a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében tervezett
módosításokat tartalmazó megállapodásokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése is
megtárgyalta és jóváhagyását adta a novemberi ülésén.
A nemzetiségi önkormányzatok működése e keretmegállapodásokon túl az SzMSz mentén
történik.
Novemberben mindkét nemzetiségi önkormányzat módosította SzMSz-ét, egyrészről
pénzügyi technikai vonatkozású korrekciót hajtott végre, másrészről a Nógrád Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat azon igénye is rögzítésre került, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzat által biztosítandó irodahelyiség időkorlátozás nélkül, igény szerint álljon
rendelkezésükre.

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
2019. évben megtartott ülései
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Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
határozatainak ülésenkénti megoszlása
Nyílt ülésen hozott határozat
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Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
hozott határozatok megoszlása
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A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
2019. évben megtartott ülései

2019. február 14.

soron következő ülés

2019. április 23.

soron következő ülés

2019. április 23.

soron következő zárt ülés

2019. július 9.

soron következő ülés

2019. augusztus 29.

közmeghallgatás

2019. október 7.

soron kívüli ülés

2019. október 28.

alakuló ülés

2019. október 28.

alakuló ülést követő zárt
ülés
soron következő ülés

2019. november 13.

Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi határozatainak megoszlása
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Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat határozatainak ülésenkénti
megoszlása
Nyílt ülésen hozott határozatok száma

Zárt ülésen hozott határozatok száma
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2. Közgazdasági és Koordinációs Osztály tevékenysége
Az Osztály 2019. évben változó létszámmal látta el feladatát az év folyamán történő személyi
változások következtében. A szakmai feladatokat 4 fő, még a funkcionális teendőket 3 fő látja
el. Egy munkatárs január elején balesetet szenvedett, melyből kifolyólag április közepéig nem
volt munkaképes, majd április 30-ával a Hivatalnál megszűnt a jogviszonya. A szakmai
feladatokat így az első félév folyamán 4 fő helyett 3 fő látta el, mely igen nagy megterhelést
jelentett a dolgozóknak, egyrészt az év elejével bevezetésre kerülő új könyvelő rendszer
használata miatt, másrészt az év végi zárási feladatok és az év eleji nyitás határidőre történő
elkészítése okán. Mindezen körülmények mellett is, a dolgozók többletmunkájának
köszönhetően, ebben az időszakban is határidőre teljesíteni tudtunk minden adatszolgáltatási
kötelezettséget. 2019. július 1-től ismét teljes lett az Osztály létszáma, 4 fő látja el a pénzügyigazdasági feladatokat. A TOP pályázatok pénzügyi elszámolását végző kolléganő teljes
munkaidőben átkerült az Osztály állományába, ahol jelenleg 2 fő rendelkezik közgazdász
diplomával, valamint mind a 4 fő megfelel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.§-ában rögzített követelményrendszernek, azaz
mérlegképes könyvelői szakképesítésű.
A kötelező mérlegképes továbbképzésnek mindenki eleget tett az év folyamán, e mellett a
2019. január 1-től bevezetett ASP rendszer ez évre áthúzódó kötelező képzésein is részt vettek
az érintett dolgozók.
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Az ASP rendszer (Application Service Provider, magyarul alkalmazás-szolgáltató) január 1től került bevezetésre az Önkormányzatnál. Az Önkormányzat mellett a Hivatal, a Nógrád
Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NMSZNÖ) és a Nógrád Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: NMRNÖ) gazdálkodási feladatai ellátására
is ezt a rendszert kell alkalmazni. 2019-től a gazdálkodás több területét is érintette a változás,
mivel az ASP szakrendszerek közül a gazdálkodási szakrendszer mellett az ingatlan-vagyon
kataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartó szakrendszer is elindult. Beszerzésre kerültek az
ASP használatához szükséges számítástechnikai eszközök és operációs programok, mellyel
biztosítva lettek a rendszer használatának technikai feltételei.
Az ASP mellett a munkatársak által szinte napi rendszerességgel használt programok,
rendszerek a következők: KGR, ÖNEGM, EADAT, KIRA, KSH, NAV. Minden rendszer
használata internet hozzáférést igényel.
Az Önkormányzat, a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos feladatok
Az Önkormányzat mozgásterét alapvetően meghatározza az éves költségvetés, melynek
előkészítése, összeállítása, az előirányzatok felhasználása, az évközi módosítások rendezése, a
végrehajtás koordinálása az Osztály alapvető feladata. Ezen belül elláttuk a költségvetésben
megtervezett bevételek beszedésével, kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat,
a pénzgazdálkodással, számlavezetéssel összefüggő teendőket, valamint a vagyon kezelésével
és hasznosításával összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat, a beszerzésekhez
kapcsolódó egyes munkafázisokat. A költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó
jogszabályokból adódóan működött a szabályzatokban rögzített, pénzügyi-gazdasági
munkafolyamatokba épített vezetői- és belső ellenőrzés.
Az Osztály négy önálló számviteli analitikus és szintetikus rendszer folyamatos és
szabályszerű vezetéséért felel, mely egyben egyedi könyvviteli és adatszolgáltatási rendszert
is jelent. Önálló beszámoló készítésre kötelezett az Önkormányzaton, és a Hivatalon túl az
NMSZNÖ és az NMRNÖ is. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet szabályozza a Magyar Államkincstár felé történő adatszolgáltatást, melynek
darabszámát, gyakoriságát jól szemlélteti a következő táblázat:

Adatszolgáltatás megnevezése

Adatszolgáltatás darabszáma

2018. éves költségvetési beszámoló
2018. évi időközi mérlegjelentés
(gyorsjelentés)
2018. évi időközi költségvetési jelentés
2018. évi időközi mérlegjelentés
2019. évi elemi költségvetés
2019. évi időközi költségvetési jelentés
2019. évi időközi mérlegjelentés
Részesedések és részesedések utáni
osztalékok alakulása

4 db
4 db
4 db
4 db
4 db
48 db
16 db
2 db

Az adatszolgáltatásoknak (költségvetés, havi adatszolgáltatások, havi pénzforgalmi
jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves beszámolók) minden esetben határidőben
eleget tettünk, amit csak naprakész könyveléssel lehetett biztosítani.
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A határidő betartásának kiemelt jelentősége van, mivel a Magyar Államkincstár
(továbbiakban: MÁK) 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
gazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb adatszolgáltatási határidők is minden esetben pontosan
betartásra kerültek, mint az ÁFA bevallás, a cégautó adó, valamint a rehabilitációs
hozzájárulás.
Az Önkormányzat, a NMSZNÖ és a NMRNÖ tekintetében a költségvetéshez kapcsolódó
előirányzat módosítások száma a következőképp alakult: az Önkormányzatnál – 3, a
NMSZNÖ-nál – 2, a NMRNÖ-nál – 2 alkalommal vált szükségessé az előirányzatok
módosítása, 2019. október 31-ig.
A NMSZNÖ és a NMRNÖ részére kötelező 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. Mindkét nemzetiségi önkormányzat tekintetében határidőre
benyújtásra kerültek a működési és feladatalapú támogatásokkal történő elszámolások.
Az Osztály feladatai között szerepel a települési önkormányzatok TOP projektjeihez
kapcsolódó menedzsmenti feladatok ellátása, amennyiben a település erre igényt tart. A
települési önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján 153 pályázat esetében látja
el az Osztály a költségvetési, pénzügyi, számviteli 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 személyi juttatások és munkáltatót
terhelő járulék fizetési kötelezettség 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 és elkészíti a benyújtásra kerülő anyagot. A
TOP pályázatokhoz kapcsolódóan megnövekedett feladatok nagyságát az alábbi diagramok is
szemléltetik.
Az Önkormányzat és a Hivatal által kezelt bankszámlák számának alakulása
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A diagramokban szereplő adatok 2019. év vonatkozásában október 31-ig kerültek
feldolgozásra, így az nem tartalmazza az év végi zárás tételeinek számát. A pályázati
támogatásokkal történő elszámolások sok esetben a zárási feladatokkal egyidőben
jelentkeztek, így a többletfeladat folyamatosan feszített munkatempót igényel a kollégáktól.
Az Osztály mindennapos operatív feladatai közé tartozik a számviteli, pénzügyi feladatok
teljes körű ellátása, a szabályzatban rögzített gazdálkodási jogkörök gyakorlása (pénzügyi
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítésigazolás), mind a kötelező mind az önként vállalt
feladatok tekintetében. A szervezeti egység látja el a szerződések, megrendelések alapján a
kötelezettségvállalás gazdálkodó szervezeten belüli elkülönített nyilvántartását, a beérkező
számlák és egyéb számviteli bizonylatok ellenőrzését, nyilvántartását, az utalványrendeletek
elkészítését, a kifizetések GIRO rendszeren keresztül történő utalását. Az Osztály
feladatkörébe tartozik a közgyűlés tagjai költségtérítésének, az Önkormányzat és a Hivatal
dolgozói személyi jellegű kiadásainak (munkába járás költségtérítés, cafetéria, béren kívüli
juttatások, egyéb adó- és járulékköteles kifizetések) számfejtése és az adatszolgáltatások
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teljesítése a KIRA rendszerben. A két házipénztár működtetése, a pénzkezelési feladatok
ellátása, a pénztári be- és kifizetések kezelése, a szükséges mennyiségű készpénz biztosítása
tevékenységünk gördülékeny ellátása érdekében is napi feladataink között szerepelnek.
A mindennapos feladatainkon túl számos egyéb pályázati, illetve különféle egyedi jellegű
támogatás koordinálása, pénzügyi bonyolítása és elszámolása is részét képezték az Osztály
feladatainak.
- A 2019. május 26. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak választása pénzügyi
elszámolásának lebonyolítását - TVI tekintetében - az elszámolás koordinálását és
ellenőrzését 48 Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) tekintetében az Osztály dolgozói
látták el. Az elszámolás ellenőrzésére rendelkezésre álló időszak alatt 131 település
elszámolása került átnézésre a Területi Választási Iroda pénzügyi munkatársai részéről. A
feladat nagyságát jelzi, hogy a napi feladatellátás mellett, 97 millió Ft normatív támogatás
pénzügyi elszámolásának szabályszerűségét, megalapozottságát ellenőrizték a dolgozók. Több
hónapon átnyúló feladatellátást jelentett a VÁKIR/VPIR rendszerébe feltöltött
dokumentumok és a rögzített adatok egyezőségének vizsgálata. A TVI pénzügyi feladatokat
ellátó tagjai mindemellett szakmai segítséget nyújtottak a HVI-k részére az elszámolás
elkészítéséhez, mely napi szintű kapcsolattartást foglalt magába. A TVI saját elszámolását az
Osztály határidőre elkészítette, mely az elsők között került elfogadásra a Nemzeti Választási
Iroda által.
- A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők októberben megtartott választásához kapcsolódóan az Osztály
ismételten 48 HVI 131 települése pénzügyi elszámolásának szabályszerűségét és
megalapozottságát ellenőrizte. A VÁKIR/VPIR moduljába feltöltött és átvizsgált
dokumentumok száma meghaladta a 10.000 db-ot.
- Ez évben a megyenap szervezési feladatait is az Osztály látta el. Ennek keretében
folyamatos kapcsolatot tartott a rendezvény helyszínét biztosító település vezetőivel,
szakembereivel. Több alkalommal került sor személyes, helyszíni egyeztetésre,
közreműködött a beszerzési eljárások lebonyolításában, ellátta a programok szervezésével,
koordinálásával kapcsolatos teendőket. A megyenap sikeres megszervezése a kapcsolódó
pénzügyi jellegű feladatok mellett komoly szervezési munkát is igényelt a kollégáktól.
- Pályázati forrásból kerül finanszírozásra a Megyei Foglalkoztatási Paktum feladatainak
ellátása. A MÁK 2019 szeptemberében végzett helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés célja a
projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata volt. Az ellenőrzés
hiányosságot nem állapított meg. 2019. évben egy elszámolás került benyújtásra, mely a
Közreműködő Szervezet által elfogadásra került. Az Osztály ellátja a pályázathoz kapcsolóan
a költségvetési, pénzügyi, számviteli, elszámolási és beszerzési feladatokat. Az egyes
pályázatoknak külön költségvetése van, amely része az Önkormányzat költségvetésének,
ugyanakkor azon belül elkülönítést igényel pénzügyi, számviteli, nyilvántartási és
vagyongazdálkodási feladatok tekintetében is.
- Az Osztály elkészítette az EFOP 1.6.3-17-2017-00016 Megyei szintű felzárkózás-politikai
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című
pályázati program likviditási tervét, az év folyamán benyújtásra került egy elszámolás,
melyhez várjuk az irányító hatóság visszajelzését.
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- A Megyei identitás erősítése felhívásra benyújtott pályázat pozitív elbírálása következtében
folyósításra került a támogatás összege, melyhez a kapcsolódó gazdálkodási feladatokat az
Osztály dolgozói látják el. A projekt megvalósítása során ez évben közreműködtünk a
beszerzési eljárás lebonyolításában, a rendezvény megvalósításában és annak pénzügyi
elszámolásában.
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 került ellátásra.
A pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítése
érdekében a belső kontrollrendszer keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek a
szerződések, megrendelések, bevételek, kiadások, banki és pénztári kifizetések.
A MÁK 2019. szeptember 30-án kezdte meg az Önkormányzat központi költségvetésből
származó támogatásai 2018. évi elszámolása megalapozottságának, felhasználása
jogszerűségének ellenőrzését. A helyszíni ellenőrzésre november 4-én került sor. Az
ellenőrzés az Önkormányzat 2018. évi elszámolása kijelölt jogcíme esetében eltérést nem
állapított meg, az Önkormányzat elszámolását javítás nélkül elfogadta.
A TOP pályázatok esetében a MÁK helyszíni ellenőrzés keretén belül vizsgálta, és vizsgálja
az év folyamán a lezárult projektek szabályszerű, hatékony megvalósulását és a támogatás
összegének felhasználását.
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 Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) megyét
érintő támogatási kérelmeinek döntéselőkészítésében 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.

A Hivatal működésével összefüggő feladatok
A Területfejlesztési és Területrendezési Osztály feladatai közé tartozik a Területfejlesztési
Bizottság adminisztrációs hátterének biztosítása. 2019. évben – jelen beszámoló készítésének
időpontjáig – 8 alkalommal ülésezett a Bizottság. Ezeken egyrészt a 2019. évi üléstervben
meghatározott napirendeket, másrészt az önkormányzat területfejlesztési- és területrendezési
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feladatainak ellátásához kapcsolódó előre nem tervezhető előterjesztéseket tárgyalták a
képviselők. Az idei évben 4 alkalommal is napirendre került a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program felhívásokra beérkező támogatási kérelmekhez kapcsolódó Irányító
Hatóság által megküldött döntési javaslat megtárgyalása.
A területfejlesztéshez és a TOP végrehajtásához kapcsolódó feladatok
A TOP döntéselőkészítéshez kapcsolódó előkészítő és adminisztrációs feladatok:
•

DEB ülés megtartására ebben az évben két alkalommal került sor, 2019. március 8-án,
4 féle felhívás összesen 6 darab támogatási kérelméről és 2019. október 16-án pedig; 2
féle felhívás összesen 11 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
négy alkalommal került sor az ún. „visszamutatott” projektekkel kapcsolatos
közgyűlési előterjesztésre.

Az Osztály munkájának számottevő hányadát a TOP projektek projektmenedzsment
feladatainak ellátása teszi ki. A szervezeti egység 153 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.).
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 meghívják a Hivatal
érintett munkatársait.

A TOP projektmenedzsmenti feladataink konstrukciós bontásban:
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Konstrució száma
Konstrukció címe
Projektek száma
TOP-1.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4
TOP-1.1.3 Helyi gazdaságfejlesztés
1
TOP-1.2.1 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
6
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
10
TOP-1.4.1 intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.2 Zöldváros kialakítása
1
TOP-2.1.3 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
24
TOP-3.1.1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
1
TOP-3.2.1. Önkormányzatok energetikai korszerűsítése
79
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése
17
TOP-4.2.1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
10
Összsen:
153

Összesen 11.270.767.496 forint támogatási összegű projekt esetében látjuk el a
projektmenedzsment feladatokat:
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TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
4 203 630 108 Ft

4 500 000 000 Ft
4 000 000 000 Ft
3 500 000 000 Ft
3 000 000 000 Ft
2 500 000 000 Ft

2 000 000 000 Ft
1 594 681 021 Ft
1 270 164 289 Ft 1 180 287 123 Ft
1 500 000 000 Ft
964 807 992 Ft
1 000 000 000 Ft
468 102 000 Ft
500 000 000 Ft
40 000 002 Ft
1 588 500 Ft
0 Ft

989 234 264 Ft
558 272 197 Ft

Támogatási összeg

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

Területrendezési és főépítészi feladatok
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § alapján a
megyei önkormányzat feladata az ország területrendezési tervével összhangban megalkotni a
megye területrendezési tervét. A Magyarország és egyes kiemelt térségei területrendezési
tervéről szóló törvényt (a továbbiakban: Trtv.) az Országgyűlés 2018. december 28-án fogadta
el. A Miniszterelnökség és Nógrád Megye Önkormányzata között 2017-ben, a megye
területrendezési tervének módosítására vonatkozó támogatási szerződés az új megyei
területrendezési terv Trtv-vel való összhangjának biztosítása céljából módosításra került. A
Nógrád Megye Területrendezési Tervéről szóló rendeletet 2020. március 31-ig kell a
közgyűlésnek elfogadnia.
A terv egyeztetési dokumentációját a Területfejlesztési Bizottság 2019. szeptember 3-i ülésén
megtárgyalásra került, azt a bizottság a 2/2019. (IX. 3.) TERB. határozatával véleményezésre
alkalmasnak ítélte. A terv 2019. szeptember 16-án feltöltésre került a Miniszterelnökség
szakmai háttérintézménye, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett központi
egyeztetési felületre, egyúttal Nógrád Megye Önkormányzatának hivatalos honlapjára. A
véleményezési eljárás 2019. október 26-án zárult le.
Az elfogadott és el nem fogadott szakmai vélemények, az ezekre adott tervezői válaszok
alapján a területrendezési terv tervezete módosításra került, melyet Nógrád Megye
Önkormányzatának Közgyűlése 2019. november 21-ei ülésén a miniszteri állásfoglalás
megkérésére alkalmasnak ítélt. A terv a Trtv-vel való összhangja igazolása célából
megküldésre került az Állami Főépítésznek. Az igazolás birtokában nyújtható be a
Miniszterelnökség felé, miniszteri záró vélemény megkérésére. A terv Közgyűlés általi
elfogadása a miniszteri jóváhagyó vélemény birtokában történhet.
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A települések településrendezési eszközeinek véleményezését a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a megyei főépítész végzi.
2019. év folyamán az alábbi települések településrendezési eszközeinek véleményezésére
került sor teljes vagy egyszerűsített eljárás keretében:
1. Alsópetény község településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata, előzetes tájékoztatási
szakasz.
2. Balassagyarmat város településrendezési eszközök módosítása Nyírjes településrészen,
előzetes tájékoztatási szakasz.
3. Bercel község településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakasz.
4. Jobbágyi község településrendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakasz.
5. Kisbágyon község településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközeinek teljes
felülvizsgálata véleményezési szakasz.
6. Legénd község településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközeinek teljes
felülvizsgálata előzetes tájékoztatási szakasz.
7. Nógrádkövesd község településrendezési eszközök módosítása véleményezés.
8. Salgótarján Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása véleményezés.
9. Szanda község településrendezési eszközök módosítása előzetes tájékoztatási és
véleményezési szakasz.
10. Szarvasgede község településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközeinek teljes
felülvizsgálata véleményezési szakasz.
11. Vizslás község településrendezési eszközök módosítása véleményezés.

A településrendezési eszközök módosításáról szóló eljárásokban az alábbi települések
vonatkozásában vett részt a főépítész, mint véleményező:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csesztve község településrendezési eszközeinek módosítása.
Érsekvadkert község településrendezési eszközeinek módosítása.
Felsőtold község településrendezési eszközeinek módosítása.
Mátraverebély (Szentkút) településrendezési eszközeinek módosítása.
Salgótarján Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek módosítása.
Szécsény város településrendezési eszközeinek módosítása.

A Közép Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács (a továbbiakban: KDTVT) éves
ülésein delegáltként a főépítész képviselte a megyei önkormányzatot.
A KDTVT Szakmai Bizottsága keretében az alábbi csoportokra bontva településügyekben
adtunk véleményt vízügyi projektek támogatása kapcsán:
1.
2.
3.
4.

Diósjenő, Drégelypalánk, Egyházasdengeleg, Héhalom, Nagylóc, Őrhalom, Terény;
Becske, Bercel, Erdőkürt, Kisecset, Szécsényfelfalu;
Dorogháza, Garáb, Hollókő, Ipolytarnóc, Kisbágyon, Mátramindszent, Szuha;
Mátraszele.

TOP-5.1.1-15-NG1-2016-00001 azonosítószámú, a „Nógrád megyei foglalkoztatási
paktum” című projekttel kapcsolatos feladatok:
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Ebben az évben a megyei paktum vonatkozásában már annak megvalósításával kapcsolatos
feladatok a meghatározók. Az ezzel összefüggésben jelentkező feladatok havi bontásban az
alábbiak voltak:
2019. február:
•

A HR Klub rendezvényeinek folytatására 2019-ben elsőként Nógrádgárdonyban került
sor, ahol a téma a munkaerő megtartással kapcsolatos nehézségek megvitatása volt.

2019. március:
•

Adózás és Fejlesztések címmel konferencia megrendezése, ahol a gazdasági szereplők
és a Nógrád megyei NAV képviselői között lévő vitás kérdések megbeszélésére került
sor.

•

Megszervezésre került az Irányító Bizottság I. negyedéves ülése.

2019. április:
•

A PROJEKTÖSSZEHANGOLÓ-fórum programsorozat folytatására került sor,
melynek célja a foglalkoztatás bővülését, a munkanélküliség csökkentését, a hátrányos
helyzetű emberek tartós és eredményes munkaerőpiaci- integrációját segítő
szervezetek együttműködésének megteremtése és koordinálása.

2019. május:
•
•

A HR Klub rendezvényeinek 2019-es második helyszíne az Alsópetény volt. A téma a
munkaköri leírások hatékonyságának javítása.
Vállalkozási Tanácsadói Nap, Karrier és Állás börze programsorozat került
megrendezésre a megye 5 járásközpontjában.

2019. június:
•

Június 12-én Foglalkoztatási Fórumot szervezett a Hivatal Mátraverebély-Szentkúton.
A tanácskozáson munkaadók, önkormányzatok, képzők és kamarai szakemberek
osztották meg véleményüket arról, hogy milyen intézkedéseket szükséges végrehajtani
a munkavállalói mobilitás javításához, valamint, hogy milyen problémák merülnek fel
az egyes generációk közötti konfliktusokból. A Fórumon csatlakoztak új partnerek, és
elfogadásra került a paktum éves beszámolója.

2019. 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
vett részt a Hivatal

2019. szeptember:
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•

Irányító Bizottság III. negyedéves ülésére került sor.

•

2019-ben harmadik alkalommal került megrendezésre a HR Klub, ahol új, innovatív
HR eszközök bemutatása történt meg a részvevőknek.

•

Október 2-án zárult a Magyar Államkincstár által tartott éves ellenőrzés, melynek
során hiányosság megállapítására nem került sor.

2019. november:
•

a Hivatal részt vett a Kormányhivatal által szervezet „Szakmára fel”, „Karrierbörze”
és „Mérnöknek lenni kell rendezvényeken.

2019 februárjában megkezdődött a Paktumfejlesztési tevékenység, valamint júniusban a
Paktumban tervezett Iparterületi Kataszter létrehozása.
Az EFOP-1.6.3-17-2017-00016 „Nógrád megye megyei szintű felzárkózás-politikai
együttműködésének támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”
elvégzett tevékenységei, az előző beszámoló óta eltelt időt tekintve:
Közösségi együttműködést erősítő rendezvények:
2019. 02. 28, Lucfalva
Személyi higiénia, egészséges életmód és szociális képességek fejlesztése
Egy tipikus, a megyei átlagot jól reprezentáló iskolába érkezett meg a komplex programunk,
mely három lábon állt: egyrészt személyi higiénia (Népegészségügyi főosztály), másrészt
küzdősportok (a Görbeország Egyesület együttműködésével) harmadrészt szociális
kompetenciák fejlesztése (Önkormányzat) zajlott, szintén élményszerűen és játékos formában.
Az általános iskolás korosztály rendkívül fogékony minden, számára új ingerre, főleg ha
élményszerű és játékos. Próbáltunk ilyen együttműködések eredőjeként tető alá hozni a
rendezvényt, ahol a megvalósítók is megtapasztalhatták, hogy a másik szervezet miben és hol
tud segíteni, illetve ők mit tudnak nyújtani, és hogy van rájuk igény.
2019. 04. 04-06, Salgótarján
Eséllyel a Pályán – pályaorientációs fesztivál halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok
számára
A Salgótarjáni Szakképzési Centrummal történő együttműködés gyümölcse ez a rendezvény:
A megyeszékhelyen lévő kollégiumban futó Arany János Programok diákjainak bevonásával.
A Program HH és HHH tanulók szakmaszerzését illetve érettségihez jutását segíti, és ebben a
keresztmetszetben láttuk meg azt a pontot, ahová sűrítve eljut az információ a résztvevő
fiataloknak, hogy van esélyük, van választásuk. Színes programokkal és vendégelőadókkal
(pl. Sikeres roma nők konferencia – inkább beszélgetés, példaadás-jelleggel) fűszerezett
rendezvényen ők maguk is elmondhatták érzéseiket, véleményüket a pályaorientáció
nehézségeiről, tesztet tölthettek ki, ajándékokat kaptak a legjobbak, mindezt kulturált
szórakozási lehetőségekkel, zenével, tánccal körítve.
Együtt működünk – egyenlő eséllyel rendezvények:
Szécsény, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium. 2019.
október 11.
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Rétság, Rétsági Általános Iskola 2019. október 17.
Együttműködő partnerek: Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, Vakok és
Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete, SINOSZ megyei szervezete, Nógrád Megyei
Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház, Családokért Érdekképviseleti, Művészeti és Sport
Egyesület, Nógrád Megye Önkormányzata.
A tematika mindkét rendezvényen: Az együttműködő partner szervezetek és érintett
tapasztalati szakértők bemutatkozása és a program céljának megismertetése, demonstrációs
zenei és hangmemóriás esély kvíz, érintett, tapasztalati szakértők előadásai, kerekes székes,
jelzőbotos szimulációs gyakorlatok, siket-néma játékok (jelbeszédes activity), paralimpiai
diákolimpia (fogyatékkal élők sportolási lehetőségei) A fiatalok százai megismerkedhettek a
fogyatékossággal élők segédeszközeivel, mindennapi használati tárgyaikkal és a helyszínen ki
is próbálhatták azokat.
Az előadások és érzékenyítő foglalkozások betekintést engedtek a segítségre szorulók
mindennapjaiba, demonstrálták élethelyzeteiket. Külön élményt jelentettek a rendhagyó
versenyek, ahol épek és fogyatékossággal élők azonos feltételekkel mérkőzhettek, valamint
játszhattak együtt társaikkal.

Munkacsoport ülések
Roma/mélyszegény munkacsoport (2019.06.25.)
A második ülésen ennek folyományaként a leghangsúlyosabb területre a roma nők/lányok
életesélyeire fókuszálva hívtuk meg a szereplőket és kerestünk ezen a szűkebb szegmensen
belül megoldandó problémákat, illetve már a javaslatok megfogalmazása is megtörtént,
melyek a Szolgáltatási Út térképen (SZÚT) és az megyei paktumban is szerepelni fognak.

Fogyatékkal élők munkacsoportja (2018 11.29. és 2019. 05.17.)
A fogyatékkal élők munkacsoportjának első ülésén szintén egy analízis készült a jelenlegi
megyei helyzetről, figyelembe véve az állami ellátórendszer hiányait, megyei sajátosságokat.
Mind a szellemi mind a testi fogyatékkal élők élethelyzetét, megyei életesélyeit vizsgáltuk, jó
gyakorlatokat kerestünk, illetve sikerült rendszerszintű hiányokat is feltárni, a megyei
jellemzőkön túl. A második ülésen szintén már egy szűkebb fókuszon keresztül vizsgáltunk
egyes problémákat, melyek az első ülésen kerültek említésre: a felnőtt fogyatékosok megyei
helyzetét, esélyeiket (lakhatás, munka, képzés, önálló életvitel) igyekeztük górcső alá vonni,
és megyei partnereinkkel megoldási javaslatokat gyűjteni.

Gyermek és fiatalkorúak munkacsoportja (2019.01.31. és 11.06)
A munkacsoport fajsúlyának megfelelően nagy létszámban a megyei fiatalok helyzetét és
esélyeit, és a hiányokat mérte fel ülésén. Olyan reprezentatív szakmai testületek vettek részt a
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munkában, mint a Szakképzési Centrum, a Salgótarjáni Tankerület, Foglalkoztatási Főosztály
a NMRFK, és az ESZK, Új Nemzedék Központ. A második ülésen a megye fiataljainak
felsőoktatási helyzetét, a helybenmaradás esélyeinek vizsgálatára került sor. Jelen volt az
Óbudai Egyetem képviselete, a Szakképzési Centrum kancellárja és Salgótarján Megyei Jogú
Város képviseletében az ottani ösztöndíj-rendszer jelenlegi működtetői is, többek közt.
Idősek munkacsoportja: (2019. 03.27.)
A szépkorúak élethelyzetével, megyei kilátásaival foglalkozó munkacsoport jelentőségét az a
tény adja, hogy országosan a legalacsonyabb várható életkor a nógrádi férfiak élik meg,
természetesen mindez csak az eredője egy komplex folyamatnak, így itt is először egy
kiindulópontot kerestünk, egy leltárt a megyei erősségekről, gyengeségekről, lehetőségekről.
Felzárkózási Fórum (II.) 2018.12.18.
A második felzárkózási fórumon az első fórum óta elvégzett munkáról történtek beszámolók,
a munkacsoport ülések tapasztalatainak a megvitatására került sor a résztvevőkkel.
Az év folyamán elindult a „Felzárkózó települések” program, melynek első 30 résztvevője
közé 3 nógrádi település is bekerült. A polgármestereket személyesen keresték fel a Hivatal
érintett munkatársai és azóta is folyamatos a párbeszéd a megvalósítandó tevékenységek
kapcsán.

Szakmai konferenciák, előadások:
-

Február 7. Salgótarján, Sérült fiatalok és szüleik munkavállalási lehetőségei

-

Április 3-4. Zalaszentlászló EFOP Szakmai Nap

-

Május 3. Horpács Generációkutatás Konferencia

-

Május 9. Bátonyterenye SZGYF Workshop

-

November 14. Roma Platform BM Márványpalota

Augusztus elsejétől a konzorciumi partner (SZGYF) feladatait a TEF (Társadalmi
Esélyteremtési Főigazgatóság) vette át, ahogy május elsejétől a Belügyminisztériumhoz került
a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság az EMMI-től.
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. A projekt megvalósítása 2016.
december 1-től 2018. május 31-ig zajlott. Ez idő alatt megrendezésre kerültek a
betervezett szemléletformáló rendezvények és a Klímastratégia elkészítése is megtörtént.
A projekt életében a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások benyújtása
folyamatos volt, a záró elszámolás és szakmai beszámoló jóváhagyására 2019. áprilisában
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került sor. A fenntartási jelentések ütemezéséről tájékoztatást 2019. májusában kapott a
projekt.
A települések és partnerek tájékoztatása a rendezvényekről, konferenciákról és az egyéb
tevékenységekről folyamatos.

4. 2019. év egyéb kiemelt feladatai
Választási feladatok
A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján
az Európai Parlament tagjainak választását 2019. május 26-ára, a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte
ki. Ezzel összhangban a Nemzeti Választási Bizottság szintén október 13-ára tűzte ki a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását.
Ettől az időpontoktól kezdődően a választási irodák, így többek között a Nógrád Megyei
Területi Választási Iroda (továbbiakban: TVI) számos feladatot láttak el annak érdekében,
hogy a választás eredményesen és zökkenőmentesen kerülhessen megtartásra.
A TVI a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvényben meghatározott feladatokon
túl többek között:
folyamatosan ellenőrizte és koordinálta az országgyűlési egyéni választókerületi
választási irodák és a HVI-k tevékenységét,
felügyelte az informatikai rendszer használatát,
felügyelte és koordinálta a körzethatár-rendezési, körzetkarbantartási feladatokat,
ellátta a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) megválasztásával
összefüggő adminisztratív feladatokat,
fogadta a TVB megbízott tagjainak bejelentését, az informatikai rendszerben elvégezte
a szükséges ellenőrzéseket,
fokozott figyelmet fordított a központi és a szavazóköri névjegyzéket érintő kérelmek
folyamatos feldolgozására,
átvette a jelölő szervezetek bejelentését tartalmazó nyomtatványokat, azokat
ellenőrizte és az igénylő figyelmét felhívta az esetleges formai hiányosságokra,
továbbá a bejelentéseket az informatikai rendszerben rögzítette,
az informatikai rendszerben regisztrálta a jelölő szervezetek képviseletében
nyilatkozattételre jogosultak adatait,
megállapította és közzétette a megyei lista, valamint közzétette a területi nemzetiségi
lista állításához szükséges ajánlások számát,
átvette az ajánlóív iránti igényt tartalmazó nyomtatványokat, azt ellenőrizte és az
igénybejelentő nyomtatványt az informatikai rendszerben regisztrálta,
az igénylő részére átadta, majd átvette az ajánlóíveket,
az ajánlóíven adott ajánlásokat – a TVB döntésének előkészítése érdekében – a
központi névjegyzék, a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása alapján
ellenőrizte,
előkészítette a TVB-nek a jelölő szervezet, illetve a lista nyilvántartásba vételével
kapcsolatos döntését,
előkészítette a listák sorsolását,
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gondoskodott a központi nyomtatványok átvételéről,
gondoskodott az OEVI-k és a HVI-k vezetőinek és érintett munkatársainak
oktatásáról,
ellátta a szavazás napján a jogszabályban meghatározott feladatokat,
fogadta a szavazóköri jegyzőkönyvek első példányát, illetve a területi és országos
nemzetiségi önkormányzati választás települési részeredményét megállapító
jegyzőkönyvek első példányát azon települések és nemzetiségi vonatkozásában,
amelyek tekintetében települési nemzetiségi választásra sor került, valamint a
nemzetiségi szavazólapokat tartalmazó szállítóborítékokat azon települések és
nemzetiségek vonatkozásában, amelyek vonatkozásában települési nemzetiségi
választásra nem került sor,
segítséget nyújtott a TVB-nek a területi és országos nemzetiségi önkormányzati
választáson leadott szavazatok megszámlálásához,
a választások során a TVI által végzett pénzügy-szakmai feladatok a Közgazdasági és
Koordinációs Osztály tevékenységének a bemutatása során került ismertetésre.
A Nógrád megyében működő helyi választási irodák (48) a jelöltállítás időszakában 2.203
jelölt nyilvántartásba vételének adminisztratív hátterét biztosította a megyében.
A választáson összesen 319 polgármester-jelölt, 1.655 települési képviselő-jelölt és 115
megyei listás jelölt indult összesen.
A helyi önkormányzati választás választói névjegyzékében 158.879 fő szerepelt, akiknek 52,1
%-a, összesen 82.778 fő élt választójogával, ez 3.57 %-kal haladja meg az országos
részvételi arányt.
A nemzetiségi önkormányzati választások névjegyzékében 13.302 fő szerepelt, a
választásokon 7.176 fő vett részt.
A megyei közgyűlés tagjainak választása tekintetében a megye egy választókerületet alkotott,
melynek változatlanul nem volt része a megyei jogú város. A választói névjegyzékben
129.674 fő szerepelt, melyből 69.512 fő élt választójogával (53,61 %)
A hét megyei lista közül a MUNKÁSPÁRT 1.492 szavazattal nem érte el a mandátumszerzési
küszöböt (3.370).
A hat mandátumszerző listákra leadott szavazatok arányában a megszerzett mandátumok
száma az alábbiak szerint alakult:
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A listákon megválasztott képviselők a listaállítás eredeti sorrendjében kaptak mandátumot.
A nemzetiségi önkormányzati választások vonatkozásában a megyei eredményt a roma és a
szlovák, valamint az országos részeredményt a görög, a lengyel, a német, az örmény, a
szlovák, a roma, a román, a ruszin és az ukrán nemzetiségi választás tekintetében a TVB
állapította meg.
A roma nemzetiségi választás névjegyzékében 10.751 nemzetiségi választópolgár szerepelt, a
választáson 5.955 választópolgár vett részt. (55,39 %)
Megyei listát 4 jelölő szervezet állított, mindegyik mandátumot is szerzett. A FIROSZ 3, a
LUNGO DROM 2, az RPM 1 és a NEMZETI ROMA ÖSSZEFOGÁS 1 mandátumot
szerzett.
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A roma területi nemzetiségi önkormányzat képviselők választásának
eredménye során szerzett mandátumok százalékos megoszlása
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A szlovák nemzetiségi választás névjegyzékében 1.551 választópolgár szerepelt, a választáson
1.221 választópolgár jelent meg (78,72 %). Megyei listát csak egy jelölő szervezet állított, így
1.118 szavazattal a MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOK SZÖVETSÉGE, mind a hét
mandátumot megszerezte.
A választási eljárásban a települési szintet érintő kifogásokat, illetve az SZSZB-k döntéseivel
szemben benyújtott fellebbezéseket a HVB-k, a helyi választási bizottságok döntéseivel
szemben benyújtott fellebbezéseket a TVB bírálta el.
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban a TVB 42 döntést hozott.
5 esetben járt el a TVB jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában.
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2019. évi polgármester-választás eredménye
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A TVB másodfokú határozatai ellen 1 alkalommal került sor bírósági felülvizsgálat
benyújtására. A felülvizsgálatra jogosult Fővárosi Ítélőtábla a jogorvoslati kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül elutasította.
A választási irodák eredményes munkájának egyik mutatója, hogy a jogorvoslatok száma a
2014. évi választásokhoz képest 73 %-kal csökkent (18-ról 5-re).
Összességében elmondható, hogy a választási szervek az elvárható, törvényes rendben
bonyolították le Nógrád megyében a 2019. évi önkormányzati választásokat. A 131
településen történt valamennyi választástípus közül két esetben kerül sor időközi polgármester
választásra, szavazategyenlőség miatt.

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.
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Salgótarján, 2019. november 27.
Dr. Bagó József
megyei jegyző
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