
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

12. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. december 18-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
Boldvai László, Borenszki Ervin, Czagáné Tamás Tünde Éva, Cseresznyés István, Dudás Vilmos, dr. 
Egyed Ferdinánd, Gácsi Péter, Gagyi Roland, Havasiné Molnár Erzsébet, Meló Ferenc, Percsina 
Norbert, Varga Béla közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. 
Barta László főjegyző 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. 
Örömmel értesültek arról, hogy a Magyar Kézművességért Alapítvány által kiírt 21. Országos 
Betlehemi jászol-pályázat díjazottai között Nógrád megyei kézművesek is vannak: Bocsi Éva, Kanyó 
Alfonzné, Pusztainé Borbás Enikő. Gratulál az elismeréshez. A délelőtt folyamán a hölgyek az 
aulában is bemutathatták az ünnepkörhöz kapcsolódó termékeiket. Kéri, fogadják szeretettel a Nógrád 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése nevében ezt a szál virágot és az ajándékcsomagot. 
 
(Ajándék átadása) 
 
A testület ülését megnyitja. Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében 
jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a 2014. december 17-én megküldésre került meghívóban jelzett napirendet 
tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 

előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
6. a) Tájékoztató a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (2014. december) 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

b) Beszámoló a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési 
Programban 
Előadó: Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense 
(Szóbeli előterjesztés.) 

 
7. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, valamint 

javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására, a 2015. évi munka-és 
pénzügyi tervére, illetve egyéb intézkedések meghozatalára  
Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  
9. Javaslat az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” elnevezésű 

rendezvény megszervezésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
10. Egyebek 
 
 
Zárt ülés keretében: 
 
 
11.  Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
 
Skuczi Nándor: 
A napirendek megtárgyalása előtt egy szomorú kötelezettségének tesz eleget. 
Elhunyt R. Várkonyi Ágnes történész, egyetemi tanár, a magyar történeti ökológia megteremtője, 
1998-tól Nógrád Megye díszpolgára. R. Várkonyi Ágnes 1928. február 9-én született Salgótarjánban. 
Egyetemi tanulmányait 1947-ben kezdte meg az akkori nevén Pázmány Péter, három évvel később  
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol magyar-történelem-levéltár szakon végzett. Szakterülete a 
16-18. századi Magyarország története, a történetírás története és történeti ökológia volt. Főbb művei 
közé tartozik a Vak Bottyán, Két pogány közt, Rákóczi-tükör I–II., A fejedelem gyermekkora, Európa 
Zrínyije, A megosztottság évszázada 1526-1606, Zrínyi Ilona, A Rákóczi-szabadságharc Európában, 
A Pelikán a fiaival, A tűzvész tanúi. 
R. Várkonyi Ágnes 2014. december 13-án, 86 éves korában hunyt el. Kéri, hogy egy perces néma fő-
hajtással tisztelegjenek R. Várkonyi Ágnes emléke előtt. 
 
Skuczi Nándor: 
2008. óta hagyomány, hogy kiadásra kerül a „Nógrád a Varázslatos Világ” kisfüzet sorozat keretében 
belül egy-egy kötetet. Az idei évben jelent meg a 28. szám dr. Baráthi Ottó tollából: „A salgótarjáni 
kálvária” címmel. Kéri képviselő társait, fogadják szeretettel az eddig megjelent köteteket, valamint a 
határidőnaplót és a megye jelmondatával ellátott tollat, „Nógrád a közügyért”.  
 
Jelzi, rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 
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1. Jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 

előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Az elnöki jelentés kiegészítése – mely a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi üléstervvel 
kapcsolatos módosító indítványát tartalmazza – 2014. december 17-én került megküldésre. Kéri, hogy 
ezen kiegészítés figyelembe vételével tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-7. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
 

Salgótarján, 2014. december 18. 
 

 
Skuczi Nándor  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
A pontosított előterjesztés az elnöki jelentéssel együtt 2014. december 11-én került megküldésre.  
Kéri, hogy ennek figyelembevételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló pontosított rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 
igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
19/2014. (XII. 18.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
121/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
 

A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az SZMSZ hatályos szövegét a testület 2014. 
december 18-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. december 19. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 

 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. 

számú módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról 
(VI. számú módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
20/2014. (XII. 18.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról  
(VI. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 

4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására  

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

21/2014. (XII. 18.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. december 9-ei ülésén megfogalmazódott egy módosító 
indítvány, mely a januári közgyűlés időpontjára irányult. A mai napon tett egy javaslatot a FIDESZ 
frakció felé, miszerint a január 29-ei ülés Balassagyarmaton kerüljön megtartásra. Ezzel a 
módosítással javasolja elfogadni a 2015. évi üléstervet. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
122/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 
állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit, hogy a jövő évre szóló munkatervük, 
munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei 
               

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 
szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje 

meg. 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . -  
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6.a) Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (2014. december) 

 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Felkéri Sándor Ildikó igazgató asszonyt prezentációja megtartására. 
 
Sándor Ildikó: 
Ismerteti prezentációját. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Az önkormányzati választásokat követően minden települési polgármester és képviselő részére 
lehetővé tették, hogy a korábban beérkezett projektek tekintetében elvégezzenek egy felülvizsgálatot, 
illetve amennyiben újabb projektekre vonatkozó javaslataik vannak, azokat eljuttassák részükre. 
Mindezek alapján elkészült a projektjavaslatokra vonatkozó összesítés, melynek listáját el fogja 
juttatni a képviselőknek. Amennyiben esetleges kérdésük lenne, nyugodtan fordulhatnak a térségek 
referenseihez.  
Tájékoztatja a testületet, hogy január közepétől kerülnek alkalmazásra azok a fiatal szakemberek, 
akiknek a képzése az elmúlt hónapban, részben a megyei önkormányzat közreműködésével 
megtörtént.  
 
Barna János: 
Meglátása szerint, arra kell törekedni, hogy ne szorítsák magukat fölösleges korlátok közé.  
Véleménye szerint Nógrád megyében kevés olyan turisztikai látványosság van, amely az érdeklődőket 
idevonzza, ugyanakkor a vadász-turizmusból rengetek vendégéjszaka és turista is „származik”. 
Nógrád megyében találhatóak az ország egyik legjobb vadászterületei. Szeretné, ha a 
vadásztársaságoknak lehetne lehetőségük a szolgáltatásaikat fejleszteni.  
Balassagyarmaton az ipar fejlődése kapcsán az üzleti célú, munkához kapcsolódó szálláshelybővítés 
lenne fontos, mivel tudomása szerint közel 50 fő a város környéki szállodákban tölti az éjszakákat. 
 
Borenszki Ervin: 
Az igazgató asszony által megtartott prezentációt rendkívül informatívnak és tényszerű, leíró 
jellegűnek tartja. Úgy gondolja, hogy még mindig rendkívül sok nyitott kérdéssel állnak szemben. 
Véleménye szerint a korábban említett megyei döntési kompetencia meginogni látszik. 
Szeretne kérni egy olyan kimutatást, amely arról szól, hogy a korábbi fejlesztési ciklusban mennyi 
forrás érkezett, illetve mi az, ami döntéssel már alátámasztott és vélhetően meg fog valósulni. Kéri, 
hogy ezeket az adatokat juttassák el a képviselőknek. Ezt össze tudják vetni azzal a delegált 
forráslehetőséggel, amelyet majd most fognak rendelkezésre bocsátani. Jelzi, hogy örül a 
forrásbővülésnek, azonban attól tart, hogy ha ennek elosztása nem a megyei önkormányzaton múlik, 
abban az esetben átláthatatlanná válik a folyamat. 
Röviden kitér a 4-5 számjegyű utak kérdésére is, úgy véli, hogy katasztrofális állapotban vannak a 
megyében, illetve országszerte is.  
 
Sándor Ildikó: 
Az előadás során lehet, hogy nem tért ki rá, ezért most kívánja megjegyezni, hogy a 
gazdaságfejlesztési forrásokból kis- és középvállalkozások beruházásait közvetlenül nem 
támogathatják. 
 
Skuczi Nándor: 
A mostani emeléssel 250.000 Ft/főre változott az egy főre eső támogatás mértéke. A korábbi ciklust 
érintően az Észak-Magyarországi Operatív Program tekintetében tud a forrásokról információt adni, 
Nógrád megyébe 43 millió forint értékű támogatás érkezett. 
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Az út fejlesztések okán Ürmössy Ákos igazgató úr elkészített egy olyan projektlistát, amely szakmai 
szempontok szerint helyezi sorba azokat a 4 és 5 számjegyű utakat, amelyek feltétlenül fejlesztésre 
szorulnak. Ez összességében 10 milliárd forint értékű útfelújítást tartalmaz.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (2014. december) szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
123/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a 2014-2020 közötti 
Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó 
aktuális feladatokról szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
6.b) Beszámoló a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési 

Programban 
Előadó: Bíró Anna, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referense 

 
Skuczi Nándor: 
Köszönti Bíró Anna referens asszonyt. Kéri, tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Bíró Anna: 
Ismerteti tájékoztatóját. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 15 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
124/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a helyi gazdaságfejlesztés és 
a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési Programban című beszámolót. 

 A közgyűlés felkéri a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Nógrád megyei referensét, hogy 
minden évben – a közmeghallgatás keretében – számoljon be tevékenységéről. 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  dr. Barta László, főjegyző 
 

Salgótarján, 2014. december 18. 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 8

 
 

7. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, valamint 
javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására, a 2015. évi munka-
és pénzügyi tervére, illetve egyéb intézkedések meghozatalára  
Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi Barna János urat kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Barna János: 
Nem volt szóbeli kiegészítése. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi dr. Barta László urat, a bizottság titkárát, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést 
tenni? 
 
dr. Barta László: 
A bizottsági ülésen már említette a 10 millió forintos keretet, melyről a szerződést meg tudják kötni. 
Ez a jövő évi munkát nagy mértékben fogja segíteni. 
 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a testületet, hogy Czagáné Tamás Tünde Éva nyilatkozott, hogy hozzájárul a napirendi 
pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jelen ülésén a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 
tagjának megválasztása előtt Czagáné Tamás Tünde Éva bejelentette személyes érintettségét. 
Indítványozza, hogy a testület az érintettet ne zárja ki a döntéshozatalból.  
Mindezek alapján ismerteti és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta:  

 
125/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 

A közgyűlés Czagáné Tamás Tünde Évát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

 
Skuczi Nándor: 
Jelzi, az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
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Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról 
szóló beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 15 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
126/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 

Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására, 
valamint a 2015. évi munka- és pénzügyi tervére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 
15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
127/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 70/B/2013. 
(VI. 6.) Kgy. határozat szerint létrehozott Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjává – 2014. 
december 19-ei hatállyal – Varga Krisztina helyére Czagáné Tamás Tünde Évát választja. 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja a 

Nógrád Megyei Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 2015. évi munkatervét. 
Utasítja a Bizottság elnökét, hogy a Bizottság munkájáról folyamatosan tájékoztassa a 

közgyűlést. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
3. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy igényelje meg a Magyar Értékek Vándortérképét a 

2015. évi Megyenap alkalmából megrendezésre kerülő eseményre.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
4. a) A közgyűlés – a Bizottság és a Szakmai Munkacsoport 2015. évi működésével 

összefüggésben felmerülő költségkeretet – a következők szerint állapítja meg: 
1. Szakmai Munkacsoport költségei (útiköltség, illetve minden további, a működéssel 

összefüggő kiadás): 300.000 Ft 
2. ,,Nógrádikum” Díj: 100.000 Ft 

b) A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy – amennyiben a költségigények meghaladják az 
a) pontban megjelölt keretösszegeket –, a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatát 
tegye meg.  
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c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az a) pontban megjelölt összegeket vegye figyelembe 

Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetése összeállításakor. Az a), b) pont 
szerinti eljárás esetén gondoskodjon a javaslatnak a költségvetés módosításába történő 
beépítéséről. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 Barna János, a Bizottság elnöke 
 

Salgótarján, 2014. december 18. 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
8. Javaslat a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás 

megkötésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  
Skuczi Nándor: 
A szenátus döntéséről pontos információval nem rendelkeznek. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési megállapodás 
megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 15 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
128/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Szent István Egyetemmel (Gödöllő, Páter 
Károly u. 1.) történő – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – stratégiai együttműködési 
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) megkötésével. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás szövegezésének további egyeztetésére, és a 
végleges változat aláírására. 
A testület utasítja elnökét, hogy a megállapodással kapcsolatos fejleményekről indokolt esetben 
számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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9. Javaslat az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” elnevezésű 

rendezvény megszervezésének kezdeményezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 

Skuczi Nándor: 
Az előterjesztés 2014. december 17-én került megküldésre, melyet az ülés előtt mindkét bizottság 
megtárgyalt. 
Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági ülésen 
elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta a határozati 
javaslatot. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Ezzel a kezdeményezéssel szeretne élni a MÖOSZ és a 18 megyei közgyűlési elnök irányába. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja az „I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” 
elnevezésű rendezvény megszervezésének kezdeményezésére vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
129/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kiemelten fontosnak tartja, hogy a megyék 
bemutatkozhassanak az ,,I. Nemzeti Megyetalálkozó – Fedezzük fel a megyék rejtett értékeit” 
elnevezésű rendezvény keretén belül. Ennek érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 
megyei közgyűlések elnökeivel, valamint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével az 
előkészítéshez kapcsolódó tárgyalásokat lefolytassa, a források rendelkezésre állása érdekében a 
szükséges költségvetési intézkedéseket megtegye, valamint a határozat melléklete szerinti tartalmú 
felhívás-tervezetet egyeztesse. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a tárgyalások eredményéről, illetve 
az egyéb szükséges feladatokról folyamatosan tájékoztassa a testületet. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 18. 
 
 

Skuczi Nándor  
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 
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10. Egyebek 
 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
Bíró Anna: 
Tájékoztatja a tisztelt megjelenteket, hogy múlt héten, Békéscsabán a Nógrád Megyei Értéktár munkáját 
méltatta, mellyel kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapott. 
 
Gácsi Péter: 
Bejelenti, hogy megalakult a JOBBIK frakciója, melynek ő lett a vezetője. 
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt.  
A következő napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalja meg. Kéri a vendégeket, a sajtó képviselőit 
fáradjanak ki az ülésteremből.  
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Skuczi Nándor                                     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


