
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

5.  sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 11-én Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott soron következő ülésén. 
 
Jelen vannak: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke, Barna János a közgyűlés alelnöke, Bognár Ferenc, 
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 a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Szabó 
József megyei jegyző, dr. Langár Ágnes, aljegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja.  
A mai ülés egyben Közmeghallgatás is. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. A Közmeghallgatáson elhangzott 
javaslatokról – amennyiben a közgyűlés a helyszínen azonnal dönteni nem tud – a javaslatot a 
feladatköre szerinti bizottságnak adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági 
vélemény ismeretében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei 
közgyűlés feladat- és hatáskörébe, azt a közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül 
továbbítja, és az áttételről a javaslattevőt tájékoztatja.  
Folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a Közmeghallgatásra érkezett-e valaki.  
 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 13 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Javaslat, kiegészítés nem volt. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott. 
 
 
KÖZMEGHALLGATÁS  
 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről  
 Előterjesztő: Berecz György tű. ezredes, igazgató 
 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, 

kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, 
valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében 

 Előterjesztő: Tamási Ildikó, a Főosztály vezetője 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő:Varga Béla, ügyvezető igazgató  

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évi 

tevékenységéről  
 Előterjesztő: dr. Surján Orsolya, megyei tisztifőorvos 
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Napirend: 
 
1. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 

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

 
2.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. 

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

3. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban 

álló továbbműködésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

  
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. 

pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára 
 I. a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása 
 II. a törzstőke legalább 25 %-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása 
 III. hitelfelvételhez történő hozzájárulás 
 IV. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása  
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
6. Javaslat az előnyben részesítendő szlovák-magyar határmetszési pontok elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  
7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
 Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző  
 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
      dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
9. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
10. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról 
  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
       Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
Zárt ülés keretében:  
 
11. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
12. Egyebek 
 
 

- . - 
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Skuczi Nándor: 
Felkérem dr. Szabó József megyei jegyző urat, mutassa be a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
új aljegyzőjét. 
 
dr. Szabó József: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (3) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy a megyei közgyűlés elnöke pályázat alapján határozatlan időre nevezi ki a 
jegyzőt, a jegyző javaslatára pedig az aljegyzőt. Tekintettel arra, hogy a szervezeti átalakítást az előző 
ülésen elfogadta a közgyűlés, úgy döntöttek az aljegyzői pozíció betöltésre kerül. Az aljegyzői 
pályázat kiírásra került, a törvényben foglalt feltételeknek dr. Langár Ágnes aljegyző asszony teljes 
mértékben megfelelt, mind szakmai múltjára, mind emberi és vezetői tapasztalataira, jellemzőire 
tekintettel. A beérkezett pályázatok alapján – a törvénynek megfelelően – dr. Langár Ágnes került 
kinevezésre, mint az önkormányzati aljegyzői feladatok ellátója. 
 
dr. Langár Ágnes: 
Röviden bemutatkozik, ismerteti eddigi szakmai tapasztalatait. 
 
 
KÖZMEGHALLGATÁS KERETÉBEN: 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra. 
Tájékoztatja a testületet, hogy elsőként a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről” című 
beszámolója következik. Kiemelt tisztelettel köszönti Nagy Sándor tűzoltó alezredes urat, aki az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelősége főfelügyelő 
helyettese, valamint Berecz György tű. ezredes, igazgató urat. 
Megkérdezi, kívánnak-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Berecz György tű. ezredes, igazgató úr: 
Röviden beszámol a Nógrád Megyei Katasztrófavédelem 2014. évi munkájáról, elért eredményeiről. 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni a tájékoztatót. Megkérdezi van-e valakinek a prezentációhoz kapcsolódóan kérdése, 
észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Felkéri a testületet a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
36/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi 
tevékenységéről 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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dr. Szabó József: 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Berecz György javaslatára az 
igazgatóság állományában lévő négy munkatárs részesül Nógrád Megye Önkormányzata 
elismerésében. 
 

Oklevél átadása, átvétele Garami István tűzoltó törzszászlós részére. 
 

Oklevél átadása, átvétele Major Zoltán tűzoltó törzszászlós részére. 
 

Oklevél átadása, átvétele Vadas Tamás tűzoltó törzszászlós részére. 
 

Oklevél átadása, átvétele Szita Zoltán tűzoltó törzszászlós részére. 
 
 
dr. Szabó József: 
A díjazottaknak ezúton is gratulál. 
 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a testületet, következőnek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
„Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, 
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint 
a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról Nógrád megyében” című tájékoztatója következik. Köszönti 
Tamási Ildikó főosztályvezető asszonyt, megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az 
előterjesztéshez? 
 
Tamási Ildikó, főosztályvezető asszony: 
Rövid szóbeli kiegészítést tesz előterjesztéséhez kapcsolódóan. 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni Tamási Ildikó főosztályvezető asszonynak a részletes anyagot, valamint a szóbeli 
kiegészítést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaghoz, szóbeli 
kiegészítéshez kapcsolódóan. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának beszámolóját, 
tevékenységét. Fontosnak tartja a kirendeltség tevékenységét. Kiemeli, hogy Nyugat-Nógrádban javult 
a munkanélküliségi ráta, köszönhetően a gazdasági tevékenység növekedésének.  
 
Barna János: 
Kiemeli az adatok javulását. Megköszöni főosztályvezető asszonynak az eredményeket, valamint a 
kedvező adatokat bemutató beszámolót. 
 
Skuczi Nándor: 
További sikeres munkát kíván a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának. 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele. További hozzászólás nem volt. 
 
Kéri a testületet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya előterjesztéséhez 
kapcsolódó határozati javaslat megtárgyalására. 
A szavazást követően megállapítja, a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
37/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás 
elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésé-
nek lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás 
szerepéről, hatásáról Nógrád megyében 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, 
a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről, valamint a közfoglalkoztatás szerepéről, hatásáról 
Nógrád megyében című tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
Skuczi Nándor: 
Elmondja, hogy a továbbiakban a meghívóban szereplő Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány „Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány 2014. évi tevékenységéről” című beszámolója következik. Köszönti Varga Béla ügyvezető 
igazgató urat, megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
 
Varga Béla, ügyvezető igazgató: 
Prezentációja során ismerteti a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
szervezeti felépítését, tevékenységét, elért eredményeit. 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni a tájékoztatót. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás 
nem volt. 
 
Javasolja a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadását. 
A szavazást követően megállapítja,a  közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
38/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi 
tevékenységéről 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 



 6

 
 
Skuczi Nándor: 
Következőnek a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya „Tájékoztató a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évi tevékenységéről” című tájékoztatója 
következik. Köszönti Dr. Surján Orsolya, főosztályvezető asszonyt, megkérdezi kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 
 
Dr. Surján Orsolya: 
Részletes prezentációja során ismerteti a Népegészségügyi Főosztály 2014. évi tevékenységét, Nógrád 
megyére vonatkozó statisztikai adatok ábrázolásával, bemutatásával. Előadása során bemutatja az 
egészségügy helyi helyzetét. 
 

(Megérkezett Cseresznyés István képviselő úr, így a testület létszáma 14 főre bővült.) 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni az előadást. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Elmondja, hogy a háziorvosi körzetekben – ahogy a beszámolóban bemutatott elemzések során is 
láthatták – egyre rosszabb a helyzet. Meglátása szerint több oka is lehet a bemutatott betegségtípusok 
kiváltásának. Ilyen okok például a tartósan betöltetlen körzetek, vagy, hogy az egyébként is nehéz 
szociális helyzetben levő Nógrád megyei emberek nem fordulnak időben orvoshoz, nincs pénzük 
orvoshoz fordulni. Az egészségügyi ellátás színvonala általában nem a legjobb az országban, így 
Nógrád megyében is. Mi kellene ahhoz, hogy az alapvető alapellátási probléma legalább középtávon 
biztatóan mozduljon el egy kedvező tendencia irányába? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Dr. Bercsényi Lajos főigazgató úr, a Szent Lázár Megyei Kórház igazgatója korábban ismertette, hogy 
Nógrád megye lakossága egészségügyileg hátrányosabb helyzetben van, mint az ország más 
területeinek lakossága. A különbség csökkentése érdekében szükséges lenne, hogy Nógrád megye 
magasabb támogatásban részesüljön az egészségügy területén. Meglátása szerint 2010-től 
nagymértékű forráskivonás történt az egészségügyben. Elmondja, hogy Magyarországon 110 kórház 
van, 80 kellene, 70 kórházat finanszíroznak pénzügyileg és 60 kórházba való orvos és egészségügyi 
dolgozó van. Véleménye szerint, ha az egészségügy területén nem lesznek jelentősebb támogatások, 
akkor a különbség nem csökkeni, hanem nőni fog, különösen Nógrád megye esetében. 
 
Barna János: 
Röviden reagál az Egyed képviselő úr által elmondottakra. 
Az egészségügy területén kapott magasabb pénzügyi támogatástól még nem lesznek egészségesebb az 
emberek. Ha a prevencióra érkezik forrás – melyet Magyarország Kormánya az elkövetkezendő 
időszakban kiemelten kezel – akkor talán a következő nemzedék egészségesebb lesz. Elmondja, hogy 
Nógrád megyét illetően a háziorvosok helyzete még mindig jobb, mint országosan. Meglátása szerint a 
prevencióra – megelőzésre – szűrésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Kiemeli, hogy Magyarországon 
nincs forráskivonás az egészségügyből, jelentős mennyiségű fejlesztési pénzt kapnak az egészségügyi 
intézmények. Jelzi, hogy mind a salgótarjáni, mind a balassagyarmati kórházban is jelentős 
beruházások indulnak. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Véleménye szerint nem csak a fejlesztések, hanem a finanszírozás, működtetés is jelentős. Fontos 
lenne a várólistákat rövidíteni, az egészségügyi ellátás minőségét – mind orvosok, ápolók biztosítása 
által – javítani. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni dr. Surján Orsolya főosztályvezető asszony részletes tájékoztatóját. Megkérdezi, mi az 
oka annak, hogy a Szécsényi térség rosszabb statisztikai adatokkal rendelkezik az egészségügy 
területén, mint Nógrád megye más területei. 
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dr. Surján Orsolya: 
Elmondja, hogy Szécsény Járás egészségügyileg hátrányos helyzetének oka elég komplex kérdés. 
Jelenleg a területen a meglévő adatok vizsgálata, feldolgozása folyik, mely a jövő évi összefoglalóban 
fog rendelkezésre állni. Ehhez kapcsolódóan jelzi, hogy a Szécsényi térségben tevékenykedő 
háziorvosok nagy része 60 éven felüli. 
Kiemeli, hogy a háziorvosok – jogszabály szerinti – feladata a primer-prevenció. Elmondja, hogy 
Nógrád megye lakosságának megbetegedési adatait nehéz statisztikai módszerrel korrektül vizsgálni, 
az adatok érvényessége végett. Megerősíti, hogy egészségügyi szempontból Nógrád megye valóban 
hátrányosabb helyzetben van, mint például a Budapesti térség, viszont az egy-egy háziorvoshoz 
tartozó lakosságszám kisebb az országos átlagnál, ugyanakkor az ellátott esetszám magasabb. Ez azt 
jelenti, hogy Nógrád megye háziorvosai leterheltek, több beteget kell ellátniuk, mint például egy 
Nyugat-dunántúli háziorvosnak, ebből kifolyólag a primer-prevencióra kevesebb figyelem jut. 
Elmondja, hogy jelenleg készül egy újabb alapellátási törvény, amely finanszírozás tekintetében 
előnyösön fogja érinti a háziorvosokat, segíti majd a szakorvost. 
Véleménye szerint szükséges lenne a hátrányos helyzetű megyék plusz finanszírozása.  
A Mintamenza Programmal kapcsolatosan kiemeli, hogy 2007-ig volt egy közétkeztetési jogszabály, 
mely az élelmezésvezetők részére előírta a feladatokat, a szükséges végzettségeket. Ezt a jogszabályt 
eltörölték, majd 2011-ben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal egy utasítással – útmutatóval pótolta. 
Ennek segítésére indult a Mintamenza Program. Elmondja, hogy a közétkeztetési rendelet 2015 őszén 
fog hatályba lépni.  
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele? További hozzászólás nem volt. 
 
Kéri a testületet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadására. 
A szavazást követően megállapítja, a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
39/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Tájékoztató a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
2014. évi tevékenységéről 

 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
Barna János: 
Ügyrendi hozzászólása során javasolja a napirendi pontok sorrendjének módosítását. Kéri, a 
meghívóban szereplő napirendi sorrendtől eltérően, először a zárt ülés előterjesztését tárgyalják meg. 
 
Skuczi Nándor: 
Kéri, aki egyetért Barna János képviselő úr javaslatával, azaz a napirendi pontok sorrendjének 
módosításával, az igen szavazatával jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, a közgyűlés a módosított napirendet 13 igen és 1 nem szavazattal 
elfogadta. 
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 (A testület a zárt ülés befejezése után folytatja munkáját.) 
 
 
Skuczi Nándor: 
A napirendek megtárgyalása előtt dr. Egyed Ferdinánd írásban jelezte, szóbeli felszólalással kíván 
élni. 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Röviden pár szót említ Nógrád megye gazdaságának kitörési pontjairól, valamint a gazdaság 
fejlődéséről, helyzetéről. Meglátása szerint több területen is jelentős fejlesztésekre van szükség. 
Kiemeli a munkaerőpiac rossz helyzetét.  
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni Egyed képviselő úr felszólalását. Rövid, ügyrendi kiegészítést tesz, mely szerint a 
napirendi pontok tárgyalása előtt, a meghívóban nem szereplő, de kiemelt fontosságú ügyekben a 
képviselők legfeljebb 3 perces időtartamban felszólalhatnak. 
Egyetért a dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr által elmondottakkal.  
 
 
2. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdése, hozzászólása? Kérdés, 
észrevétel nem volt. 
Felkéri a testületet a határozati javaslatról történő döntésre. A szavazást követően megállapítja, a 
közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
54/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Jelentés a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági 
véleményekről, javaslatokról 

 
 
HATÁROZATA 
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-18. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza dr. Bablena Ferenc alelnököt a kínai Guizhou tartománnyal 
burgonyakutatás és az ipari fejlesztés témájában kötendő együttműködési megállapodás 
aláírására. A testület utasítja alelnökét, hogy az együttműködési megállapodásról, annak hosszú 
távú előnyeiről a soron következő ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: dr. Bablena Ferenc, alelnök 
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3. A közgyűlés dönt arról, hogy a kárpátaljai magyarok megsegítése céljából érkezett 
pénzadományokat megállapodás alapján a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványnak adja át 
abból a célból, hogy a felhívásban szereplő három szervezet (Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség, Nagyszőlős Ferences Rendház, Kárpátaljai Református Egyház) részére eljuttassa. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a vonatkozó megállapodás megkötésére, továbbá arra, hogy a 
tartós élelmiszereket átadja lehetőség szerint a Nagyszőlősi Ferences Rendháznak. 

  Határidő: értelemszerűen 
    Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
3.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról (II. sz. 

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

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem érkezett. 
Felkéri a testületet a rendelet-tervezetről történő döntésre. A szavazást követően megállapítja, a 
közgyűlés a rendelet-tervezetet 12 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolásra került.) 
 
 
4. Javaslat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat 

benyújtására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel 
nem volt. 
Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az igen szavazatával jelezze. A 
szavazást követően megállapítja, a testület a határozati javaslatot 13 igen 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
55/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a megyei önkormányzatok rendkívüli 

támogatására irányuló pályázat benyújtására 
 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletében a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
jogcímen jóváhagyott előirányzatából 50.000 E Ft összegben vissza nem térítendő támogatásra 
pályázatot nyújt be a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából. 
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A kérelem indokolása: 
a) a  területfejlesztési feladatok biztosítása; 

b)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerinti testnevelési és 
sportszervezési feladatok teljesítése; 

c) területi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása; 
d) az Állami Számvevőszék javaslatát is figyelembe véve az önkormányzat elhasználódott 

eszközeinek pótlása. 
A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására, egyben felhatalmazza a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
A közgyűlési ülést megelőzően az előterjesztést mind a Pénzügyi és Ügyrendi, mind a 
Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
Felkéri Meló Ferenc és Varga Béla képviselő urakat számoljanak be az együttes bizottsági ülésen 
történtekről. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatta. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatta. 
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni a tájékoztatásokat. Megkérdezi van-e valakinek az előterjesztéshez kapcsolódóan 
kiegészítése. Kérdés, észrevétel nem volt. 
Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, az igen szavazatával jelezze. A szavazást követően 
megállapítja, a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
56/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel 
összhangban álló továbbműködésére 

 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft-nek (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönt. 
A közgyűlés az e határozat 1. számú mellékletét képező alapító okirat módosítást, továbbá az 
e határozat 2. számú mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot elfogadja. 
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A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékleteit képező dokumentumok aláírására, 
továbbá a Kft. ügyvezető igazgatóját a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2015. július 10. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt a cégnyilvántartási eljárás 
során esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.) 
 
 
6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-

6.1.5/14. pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára 
 I. a 2015. évi üzleti terv I. számú módosítása 
 II. a törzstőke legalább 25 %-át meghaladó szerződések előzetes jóváhagyása 
 III. hitelfelvételhez történő hozzájárulás 
 IV. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyása  
 Előterjesztő: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi pont keretében négy határozati javaslatról szükséges 
dönteni, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés az I. sz., a II. sz., valamint a III. sz. határozati 
javaslatokat egységesen 12 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett, míg a IV. sz. határozati 
javaslatot 13 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta, és a következő határozatokat hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
57/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terv I. számú 
módosítására  

 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat melléklete szerint – megtárgyalta és 

jóváhagyta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének 
módosítását. 
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2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a tevékenység, gazdálkodás körülményeiben 
bekövetkező esetleges változások alapján az üzleti terv módosítását terjessze elő. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 

Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.) 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
58/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. törzstőkéjének legalább 25%-át 
meghaladó szerződések előzetes jóváhagyására 

 
 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat melléklete szerint jóváhagyja a 

törzstőke legalább 25%-át meghaladó szerződéseket.  
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a pályázat megvalósítása során a szerződéseket 

érintő változásokról a testület soron következő ülésén adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.) 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
59/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. hitelfelvételéhez történő 
hozzájárulásra 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul a TÁMOP 6.1.5/14 sz. projekt sikeres 

megvalósítása érdekében legfeljebb 60.000.000,- Ft összegű és maximum 7 hónap futamidejű 
támogatást, illetve általános forgalmi adót megelőlegező hitel felvételéhez. 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy a hitelfelvétel költségeinek saját 
költségvetésből történő fedezete érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
60/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft. – a határozat melléklete szerinti – Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

2. A közgyűlés utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy kísérje figyelemmel a hatályosulását, és 
szükség esetén tegyen javaslatot a módosításra. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 

 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.) 
 
 
7. Javaslat az előnyben részesítendő szlovák-magyar határmetszési pontok elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
  
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Egyed Ferdinánd: 
Az előterjesztésben jelzett projekt várhatóan mikor valósulhat meg sikeresen? 
 
dr. Feketéné Benkó Kata, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársa: 
2017-2018 a leghamarabbi reális időpont. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek további észrevétele az előterjesztéshez kapcsolódóan. További kérdés, 
hozzászólás nem volt. 
Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, az igen szavazatával jelezze. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
61/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: az előnyben részesítendő szlovák-magyar 

határmetszési pontok elfogadására 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbi szlovák-magyar határmetszési pontokat 

részesíti előnyben:  
 
 

    Szakmai 
szempontrendszer 
szerinti sorszám 

Új közúti közlekedési kapcsolat 

1. Balassagyarmat-Újkóvár és Koláre (Kóvár)  
3. Drégelypalánk és Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) 
6. Hugyag és Kovácovce (Szécsénykovácsi) 
7. Karancsberény és Lipovany (Romhánypuszta) 
10. Zabar és Petrovce (Gömörpéterfalva) 

 
 
2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa 

Besztercebánya Megye Önkormányzatát, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztályát. 

 Határidő: 2015. június 12. 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
         dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének meghatározására 
 Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző  
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek a napirendi ponthoz kapcsolódóan hozzászólása. Kérdés, észrevétel nem 
volt. 
Felkéri a testületet a határozati javaslatról történő döntésre. A szavazást követően megállapítja, a 
közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
62/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 

igazgatási szünetének meghatározására 
 
HATÁROZATA 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 30/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-aiban foglalt rendelkezésekre – a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal tekintetében 2015. évben július 20-tól augusztus 23-ig határozza meg 
az igazgatási szünet időszakát.  
 

2. A Közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel 
határozza meg, illetve módosítsa a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat 
azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a hivatal 
feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: dr. Szabó József, Nógrád megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati 

Hivatal Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
      dr. Szabó József, megyei jegyző 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslatával, az igen szavazatával jelezze. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
63/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata, valamint 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 

 
HATÁROZATA 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdése alapján – a határozat 
melléklete szerint – elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervét. 



 16

 
2. A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy a terv hatályosulását kísérje figyelemmel, szükség 

szerint tegyen javaslatot a módosítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Szabó József, megyei jegyző 

 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.) 
 
 
10. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke  
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
Tájékoztatja képviselő társait, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket 
külön-külön bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület mind a három határozati javaslatot egységesen 
14 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatokat hozta: 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
 
64/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Promeritum Alapítvány támogatására 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Promeritum Alapítvány 50.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet a Klub 
21 ifjúsági klub felújítására és programok megrendezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
65/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Szent Mihály Közhasznú Alapítvány 

Karancskesziért támogatására 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Szent Mihály Közhasznú Alapítvány Karancskesziért 20.000 Ft-os 
támogatásáról dönt, melyet Nepumuki Szent János szobor felállítására fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
66/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Medvesalja Caritas Közhasznú 

Alapítvány támogatására 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi 
költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.1.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány 30.000 Ft-os támogatásáról 
dönt, melyet a 17. Ceredi Ifjúsági Művészeti Alkotótábor megrendezésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. június 11. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
11. Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról 
  Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
       Barna János, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Kéri, aki egyetért az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal, az igen szavazatával jelezze. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 14 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 
68/2015. (VI. 11.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Nógrád Megyei 
Értéktár Bizottság 2015. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 
 
Salgótarján, 2015. május 28. 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.) 
 
 
12. Egyebek 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az Egyebek napirend keretében. Kérdés, hozzászólás 
nem volt. 
 
Tájékoztatja a közgyűlést az augusztus 20-ai Bánkon megtartandó ünnepi közgyűlésről. Elmondja, 
hogy a 2015. évi Megyenap Szentkúton kerül megrendezésre szeptember 19-én. 
 
Megköszöni a testület munkáját, kellemes nyári időtöltést kíván képviselőtársainak, az ülést bezárja. 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

 Skuczi Nándor                                     dr. Szabó József 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei jegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


