
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 

2. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 3-án, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay termében 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. 
Szabó József megyei jegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. 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 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 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.  Tájékoztató a Nógrád megyei fekvőbeteg ellátás helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa 
      Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház főigazgató főorvosa 
      Dr. Boczek Tibor, a Margit Kórház főigazgatója 
 
3. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2014. évi 

tevékenységéről  
  Előterjesztő: Ürmössy Ákos, ügyvezető igazgató 
 

4. Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei 
tevékenységéről 

  Előterjesztő: Úti Csaba Mihály, vezérigazgató 
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. számú 
módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági 

programjára 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
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8. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra és póttag 
megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

9.  Javaslat a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás átvezetésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
10. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 
 
11. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 

2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

12. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
 I. a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 II. az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására 
 III. a szükséges további intézkedésekre 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
13.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra, a 21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül 

helyezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

14. Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 
TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

15. Egyebek 
- . - 

 
Skuczi Nándor: 
A napirendek megtárgyalása előtt egy szomorú kötelezettségének tesz eleget. 
Az életének 97. évében elhunyt Pál István az utolsó magyar dudás, aki a furulya- és dudazenét még 
hagyományos környezetben, édesapjától és pásztortársaitól tanulta. Pál István 1995-ben kapta meg a 
Népművészet mestere címet, emellett a Magyar kultúra lovagja volt, az önkormányzattól 2003-ban 
Madách-díjat kapott. 
A későbbi dudás 1919. február 25-én született a Nógrád megyei Kétbodonyban, pásztorcsaládban. 
Gyermekkorában a pásztorkodás tudományával együtt sajátította el a furulya- és a dudajátékot. 
Hangszereit maga készítette.  
Pál Istvánt 1992-ben kereste fel két népzenész, a budapesti Juhász Zoltán és a füleki Agócs Gergely, 
akik olyan embert kerestek, akitől "tanulni tudnának, aki minél több nótát ismer". 
Az azóta eltelt időben a népzenészek zarándokhelyévé vált a tereskei pásztor otthona. "Pista bácsi" 
fáradhatatlanul tanított mindenkit, aki hozzá fordult. Száznál jóval több népdalt, köztük meglepően 
sok régi stílusú dallamot, dudanótát, pásztor- és betyárnótát rögzítettek előadásában. 
A népzenei táborok rendszeres vendégeként pedig sok száz fiatalnak adta át egy már letűnt világból 
hozott tudását a pásztorkodásról, a hangszerkészítésről vagy épp a lányok tiszteletéről, a család és a 
haza szeretetéről. Tanított a természetről és a természetfelettiről, tanította a pásztorkultúra szerint e két 
világot összekötni képes pásztormuzsikát.  
Emlékét megőrzik. Kéri, hogy egyperces néma felállással tisztelegjenek az elhunyt emlékének. 
 
A megemlékezés után bemutatja dr. Szabó József urat, Nógrád megye jegyzőjét. 

Jelzi, rátérnek a napirendek megtárgyalására. 
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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 

 
Skuczi Nándor: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy mindezek figyelembe 
vételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 15 igen szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-11. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés dönt arról, hogy a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs 

 Ügynökség Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön – tekintettel az önkormányzat költségvetési 
 helyzetére – biztosítását nem áll módjában folyósítani. 

  A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Kft. taggyűlésein jelen döntésnek megfelelően képviselje 
 az önkormányzat érdekeit. 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. március 3. 

 
Skuczi Nándor  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2.  Tájékoztató a Nógrád megyei fekvőbeteg ellátás helyzetéről 
 Előterjesztő: Dr. Bercsényi Lajos, a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgató főorvosa 
      Dr. Szabó Géza, a Dr. Kenessey Albert Kórház főigazgató főorvosa 
      Dr. Boczek Tibor, a Margit Kórház főigazgatója 
 
Skuczi Nándor: 
Köszönti az igazgató urakat. Megkérdezi, kívánnak-e a tájékoztatókhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Rövid kiegészítést tesz a tájékoztatóhoz, melyben kiemeli az egészségügy főbb problémáit: migráció, 
orvoshiány, háziorvosok magas átlagéletkora. Megtartja a Szent Lázár Megyei Kórház pályázatairól 
készült fényképes prezentációját.  
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni főigazgató úr tájékoztatóját.  
 
Boczek Tibor: 
Pásztó az aktív ellátásban 2007. óta már csak 20 belgyógyászati ággyal tudott részt venni 2012-ig. 
Akkor ez is megszűnt. Jelenleg krónikus ellátást végeznek.  
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Dr. Dérer István: 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatala január 1. és március 
1-jével két lépcsőben kapott egy új feladatot, az ellátás-szervezést. A háttérintézmény rendszer 
jelentősen átalakult, az egészségügyön belül a szakmai felosztás is megváltozott. A tervek szerint az 
egészségügyi intézmények sokkal jobban beleszólhatnak majd a sorsuk további alakulásába. 
Fontos momentumnak tartja, hogy egy nagyon szép eszközpark humán erőforrás nélkül semmit nem 
ér.  
Lényeges lenne, hogy mind a három kórház esetében legyenek olyan megyei ellátási szint feletti 
szakmai profilok, amiben tovább tudnak terjeszkedni az intézmények adott esetben a megyén kívül is. 
A humán erőforrás minden módszerrel és úton történő megtartásának és fejlesztésének az 
ösztönzésében kéri a segítséget. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Barna János: 
Egyetért a Dérer úr által elmondottakkal. Két dolgot szeretne kiemelni. Az egyik a humánerőforrás 
kérdése; sajnos bármit tesznek vagy fejlesztenek a kórházak, nincs elég orvos. A másik a megyei 
rendszer problémája, véleménye szerint az előző sokkal jobban szervezett volt. A három kórháznak 
mindenképpen jól kell együttműködni, mert az a veszély valós, hogy a nyugat-nógrádi falvak lakói 
inkább a váci kórházba fognak menni.  
 
Boldvai László: 
Kérdést intéz a főigazgató úr felé: a meglévő forráshiány kezelhető azzal, hogy most nem regionális 
alapon, hanem megyei alapon szervezik az egészségügyi ellátást? 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Jelen ismereteik szerint, ha a létszámarányosan visszaosztott lehetőségeiket kihasználják, akkor 
mindenképpen a megye egésze pluszforráshoz jut. Ha ezt valóban le tudják hívni, akkor gyakorlatilag 
a likviditásukat nagymértékben tudják javítani mind a két kórházban. A pásztói kórháznak nincsenek 
ilyen problémái.  
 
Boldvai László: 
Információi szerint a megye két fekvőbeteg ellátó intézménye évente 1,6 milliárd forintnyi működési 
hiányt termel. Ez a működési pénzük 20 %-a. Egyszerű szervezeti intézkedéssel ez a hiány nem 
kezelhető. Javasolja, hogy év végén ismételjék meg ezt a beszélgetést.  
 
Varga Béla: 
Örömteli volt hallani, hogy voltak jelentős előrelépések az egészségügy fejlesztése terén 
Salgótarjánban és Balassagyarmaton is. Pozitívumként említi, hogy az MRI szolgáltatás rövid időn 
belül meg fog valósulni Nógrád megyében is. Sajnos jelentős az éves forráshiány, illetve kevés a fiatal 
orvosok száma. Főigazgató úr mit gondol, mikor érhető el az a kritikus szint az orvos szám kapcsán, 
ami kifejezetten Nógrád megye betegellátottságát szakmai szinten már veszélyezteti? Rövid időn belül 
mik lennének ennek a „terápiás sokk” kezelésének a megoldásai? 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Magyarországon kívül is jelentkeznek olyan problémák, hogy a hátrányos területeken szakember 
hiány van. Példaként említi Norvégiát és Svédországot, ahol ezeken a területeken a bérek 
háromszorosát fizetik az orvosoknak a megtartás érdekében. Ahol nehezebb, ott jobban meg kell 
fizetni a mindenkori szakembereket. Újabb példákat említ a megtartás módjairól. Szakember nélkül 
nem lehet dolgozni.  
 
Dr. Dérer István: 
A kérdés második felére válaszol. Az 1,6 milliárd forint hiány nem egy működési év hozadéka; jó pár 
év alatt érték el ezt a mértéket. Sok helyen lehetett olvasni, hogy 60 milliárd forint lenne az a 
konszolidációs forrás, ami az eddig képződő hiány lokális kezelésére szolgálna. Amennyiben a 
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lakosságarányos forrásokat lépésről-lépésre megkaphatná a megye, akkor az éves szinten 1,6 milliárd 
forintot jelentene.  
A reális cél az lehetne, ha megfordulna a tendencia és a szakmai fejlesztésekkel egyidejűleg a 
pluszforrások allokálhatók lennének.  
 
 
Borenszki Ervin: 
Úgy gondolja Rácz Jenő nyilatkozta valahol, hogy 50 éve zajlik az egészségügy átalakítása és minden 
reform úgy lesz eredményes, ha pénzt és forrást tesznek bele, mert anélkül nem fog menni. Nem ezt 
látja. Főigazgató uraknak van-e arról információjuk, hogy pluszforrást tesz a kormány a rendszerbe? 
Az a javaslat, amit letettek a kormány asztalára - hogy 400 millió pluszforrás érkezik - ez egy 
megállapodás az állami intézményrendszer irányítóival és ebbe partnerek a budapesti, pest megyei 
kórházak is, vagy pedig csak a mi szándékunk egyelőre? Ha nem, akkor milyen lehetőséget látnak 
arra, hogy ez ténylegesen megvalósuljon?  
Milyen eszközeit látják annak, hogy a megyei önkormányzat a megyei ellátórendszerben a szakember 
vonzó és megtartó képességet erősítse? 
 
 
Dr. Bercsényi Lajos: 
Eger városa az odaköltöző fiatal orvosok számára ingyen biztosít lakást. Ha Budapestre valamennyi 
beteg elmegyek, akkor ott el tudják számolni a nógrád megyei betegeket, ha a budapesti jön ide ők 
nem tudják elszámolni; ez a volumenkorlát. Ezen változtatni kell. dr. Egyed Ferdinándtól kéri, hogy 
segítse Losonc városával az együttműködést.  
 
 
Barna János: 
Nagyon kevés orvost lehet Nógrád megyébe „hozni”. Ezen kell javítani. Meg kell találni azt a 
lehetőséget, amellyel pluszokat tudnak nyújtani a kórházaknak, és ezzel a megyébe tudnak „csábítani” 
orvosokat. 
 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Ha jól értette, akkor Nógrád megyében a közel 200.000 lakosra jutó három kórház meg fog állapodni. 
Szerinte az egész probléma lényege az, hogy durván 20 %-nyi pénz hiányzik az egészségügyből. 
Nógrád megye tekintetében a pozitív diszkrimináció, ami a pénzek megyébe történő áramoltatását 
illeti nagyon fontos. Természetesen megkeresi majd főigazgató urat a szlovák témával kapcsolatban és 
megbeszélik, hogy mit tudnak tenni az ügy előremozdítása érdekében. 
 
 
Skuczi Nándor: 
Bízik abban, hogy az április 1-jével felálló rendszer minél inkább kezelni fogja ezeket a több évtizede 
fennálló aránytalanságokat. Az állam az elvégzendő feladatai közül az egyik legfontosabbnak tartja az 
egészségügy működtetését és fenntartását. Reméli, hogy a kormány komolyan veszi a feladatot és, ha 
vannak területi különbségek, azokat kezeli. 
 
Varga Béla: 
Felkérik elnök urat, hogy az egészségügy kapcsán – a gazdasági koncepcióhoz hasonlóan – fejtse ki 
lobbi tevékenységét. Talán így lesz arra lehetőség, hogy magasabb forrást allokáljanak Nógrád megye 
részére. 
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni az igazgató urak részvételét. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta, és a következő 
határozatot hozta:  
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6/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Szent Lázár Megyei 
Kórház, a Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet, valamint a Margit Kórház fekvőbeteg ellátással 
kapcsolatos tájékoztatóját. 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
 
3. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2014. évi 

tevékenységéről  
  Előterjesztő: Ürmössy Ákos, ügyvezető igazgató 

 
Skuczi Nándor: 
Köszönti Ürmössy Ákos igazgató urat. Megkérdezi, kíván-e a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést 
tenni? 
 
Ürmössy Ákos: 
Rövid kiegészítést tesz a tájékoztatóhoz, melyben elmondja, hogy Nógrád megyében a rossz állapotú 
utak aránya 60,4 %. Ez az országos adatokhoz képest sajnos jóval magasabb. Reményei szerint ebben 
az évben is működni fog az a pozitív diszkrimináció, ami múlt évben is megvolt. A napokban 
megindult az előkészítése egy országos, 50 milliárd forintnyi nagyságrendű főút felújítási program, 
melyből a megyénk egyes szakaszai is érintve lesznek.  Ebben az évben várhatóan ebből a keretből 30 
km nagyságrendű főutat tudnak felújítani.  
 
Barna János: 
Szeretné megköszönni igazgató úrnak azt, amit eddigi munkája során tett. Véleménye szerint 
bármelyik politikai oldal támogatására számíthat. Jól együttműködve jelentős lépéseket tudnak tenni 
abba az irányba, hogy javítsák a közutak minőségét. 
 
Boldvai László: 
A 4-5 számjegyű utak felújítását ROP-os, uniós forrásokból finanszírozták az előző ciklusban. 2007-
2013. között hány km utat tudtak felújítani? Mi látszik a mostani 7 éves ciklusban, mekkora a forrás és 
hány km-t lehet majd felújítani? 
 
Ürmössy Ákos: 
2007-2014. között összesen 80 km-t meghaladó nagyságrendű felújítás készült el. Két tartalék projekt 
szerepel még a NORDA-nál ezek forrás esetén „indíthatóak” lennének. Az egyik a Garábi bekötőút, a 
másik pedig a Kálló és Erdőtarcsa közötti útvonal. Információi szerint a kisebbik juthat támogatáshoz. 
A mellékutakon ebben az évben és a közeljövőben igyekeznek saját erőből javításokat végezni. Ezen 
kívül „távlatban” a Területfejlesztési Operatív Programban lát még lehetőséget a forráshoz jutásra. 
 
Borenszki Ervin: 
A 22-es út tekintetében hány km szakaszt jelentene az egyelőre még nem látható elképzelés? Úgy 
gondolja, hogy a 22-es utat egész hosszában fel kellene újítani. Ennek a prioritása magas; térségeket 
összekötő útról van szó. Igazgató úr lát-e lehetőséget ebben a mostani fejlesztési ciklusban egy a 22-es 
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utat akár teljes hosszában, Somoskőújfalu és a 2-es út összekötésével, ugyancsak határátkelő-helyeket 
összekötő út felújítására?   
 
Ürmössy Ákos: 
A Nógrádszakál, Ludányhalászi térségi útfelújítás is azért történhetett meg, mert mindkét ország tudott 
közösen, sikeresen pályázni a határ menti együttműködési kiírásra. Természetesen figyelik a további 
pályázati lehetőségeket, de hogy hasonló határ menti kiírás lesz-e, mikor és milyen feltételekkel nem 
lehet előre látni. A 22-es út a mintegy 30 km-es várható főút felújítási programban kiemelt szerepet 
fog élvezni. 
 
Boldvai László: 
Igazgató úr azt mondta, hogy az elmúlt 7 éves uniós ciklusban ROP-os forrásból 80 km 4-5 számjegyű 
utat tudtak felújítani. A ROP megszűnt, helyette van a TOP. 80 km 7 év alatt, a ma „tárgyalandó” 
táblában ez 4 km. Ha igaz az a tétel, amit igazgató úr mondott az úthálózat állapotáról, annak 
arányáról, akkor gondolatébresztés céljából is mindenki figyelmébe ajánlja ezt a 4 km-et. 
 
Barna János: 
Nem érti, hogy jött ki ez a 4 km, amit képviselő úr említett. Nem tehetnek arról, hogy az unió ezeket a 
4-5-ös számú utakat egyáltalán nem támogatja.  
 
Cseresznyés István: 
Arról, hogy miből és hogy készülnek az utak még nem hallott a mostani beszélgetések kapcsán. 
Személyes tapasztalatait osztja meg a szomszédos országok útminőségével kapcsolatban és értetlenül 
áll az előtt a kérdés előtt, hogy ezen országok mit tudnak jobban, mint mi magyarok. Nagyon gyorsan 
amortizálódnak az utak, ennek a miértjét nem érti. Miért készítünk rosszabb minőségű utakat, mint 
akár a közvetlen környezetükbe? A bátonyterenyei elkerülő út építésének kezdése legkorábban 
mikorra várható? 
 
Ürmössy Ákos: 
Ebben a ciklusban az utak építésére, felújítására kisebb arányban lehet uniós forrásokhoz jutni. Ezért 
arra törekednek, hogy amit lehet, azt saját erőből oldják meg. A kormányrendeletekben megjelent a 
Bátonyterenye és Ózd közötti kapcsolat, amely nem uniós, hanem hazai költségvetésből előirányzott 
fejlesztés lesz. Ez egy rekonstrukció, a burkolat megfelelő szintre hozása, forgalombiztonsági 
beavatkozásokkal. Ami még ebben a projektben várható: az esetleges szükséges útszélesítések, 
kapaszkodósávok, csomópont átépítések, forgalomtechnikai beavatkozások stb. A teljes megvalósítás 
ennek a ciklusnak a vége felé prognosztizálható.  
 
Barna János: 
Véleménye szerint az utak azért is romlanak el, mert a patka nincs kezelve; visszafolyik az útra a víz, 
majd megfagy stb. Nem lehet ebben valamit lépni? Közmunkásokat alkalmazni esetleg? 
 
Skuczi Nándor: 
14 milliárd forintból folyik a 21-es út négysávosítása. Boldvai úr felvetésével kapcsolatban elmondja, 
hogy az nem 4 km, az a 2018-ig való vállalás. Tehát az a felújított vagy korszerűsített utak teljes 
hossza, amit egy következő napirendi pont táblázatából idéz képviselő úr, egyébként 17,58 km 
indikátorvállalás az egész ciklusra. 
Mindent megtesz annak érdekében és kéri ezt igazgató úrtól is, hogy lobbytevékenységgel járuljanak 
hozzá, hogy a lehető legmagasabb forrás érkezzen a megyébe az utak felújításához kapcsolódóan. 
 
Boldvai László: 
Reagál a – véleménye szerint – provokatív felvetésekre. 
 
Barna János: 
Az az információja, hogy azokat az uniós pénzeket, amik megmaradnak (az okból, mert nem sikerült 
megvalósítani egy adott beruházást) mindenképpen útépítésre fogják felhasználni. Igazgató úrtól 
kérdezné, hogy van-e arról hír, hogy lesz ilyen „uniós talált pénz” nyár elején? 
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Ürmössy Ákos: 
A fejlesztések tekintetében nem ő az illetékes teljes mértékben. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. az a szervezet, aki a milliárdos nagyságrendű projekteket országos szinten előkészíti, 
megvalósítja, elszámolja. Ilyen esetben kétféle útépítési projekt jöhet szóba az egyik, amelyiknek 
megvannak a tervei, a másik az útfelújítás, amihez nem kell építési engedély.  
 
Varga Béla: 
Barna alelnök úrral – mint nyugat-nógrádiak – szívesen vennék a 22-es út felújítását. 
 
Skuczi Nándor: 
2010-ben a 21-es út engedélyes kiviteli tervei rendelkezésre álltak? A régészeti feltárások hol tartottak 
2010-ben? 
 
Ürmössy Ákos: 
Az engedélyezési tervei rendelkezésre álltak, a régészet viszont nem indult meg. 
 
Skuczi Nándor: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni igazgató úr tájékoztatóját. 
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:  
 
7/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 
 
 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

- . - 
 
4. Tájékoztató a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei 

tevékenységéről 
  Előterjesztő: Úti Csaba Mihály, vezérigazgató 

 
Skuczi Nándor: 
Köszöntöm Úti Csaba Mihály vezérigazgató és Bucsok Lajos igazgató urakat. Megkérdezi kívánnak-e 
a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Úti Csaba Mihály: 
2015. január 1-jén lezárult egy olyan szakasz, amelyben az átalakulás kapcsán 7 önálló régióban 
kapott szerepet az eddigi 24 volán társaság. 3 fő célkitűzésük volt, részben a költségvetési források 
jobb kihasználása, a szolgáltatási színvonal jövőbeni emelése, illetve a járatoptimalizálás, ami a MÁV-
volán, volán-volán társaságok között értendő. 
Nagyon fontos cél volt az is, hogy 2017. január 1-től működő új szolgáltatásokra vonatkozó 
közbeszerzési pályázatokra felkészüljenek. Ismerteti a részleteket. 
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Dr. Egyed Ferdinánd: 
Nagyon széleskörű tájékoztatót olvashattak. Ősagárd, Legénd és Keszeg településeket miért nem 
érintik a menetrend szerinti járatok? Mikorra várható az, hogy a Salgótarján-M3-as Budapest vonalon 
az óránként induló autóbuszok korszerűbbek (70 személy szállítására alkalmasak) lesznek? 
Lengyelországban és Szlovákiában a 45-50 személyes buszokat nagyon sok helyen kiváltják 20 
személyes Mercedes autóbuszokkal. Mellékvonalakon itt is lehetne ilyeneket üzemeltetni. Mi erről a 
véleményük? 
 
Úti Csaba Mihály: 
A 3 települést nem ők, hanem a Volán busz látja el. Ebben az évben a közbeszerzés most van kiírva 3 
db autóbuszra, a maradék járművek lecserélését ez év végén, valamint jövő év elején tervezik. A kis 
autóbuszokat sok helyen alkalmazzák.  
 
Skuczi Nándor: 
Megköszöni igazgató úr tájékoztatóját. További 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:  
 
8/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 
 

 
Skuczi Nándor  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
Skuczi Nándor: 
5 perc szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 

- . - 
 

 
Skuczi Nándor: 
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. 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VII. 

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

 
Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
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Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-
tervezetet. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról 
(VII. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
2/2015. (III. 03.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

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

  
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
6.  Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági 

programjára 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a 
határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Dr. Egyed Ferdinánd: 
Néhány gondolatot fűz az előterjesztéshez.  
Az egészségügyi témával kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben nem jutnak pluszforráshoz és nem 
tudják a megye lakosságának egészségügyi állapotát felhozni legalább a magyarországi átlaghoz, 
akkor jelentősen lecsökken az esély arra, hogy szakembereket tudjanak képezni az oktatási rendszeren 
belül.  
Az ipartelepítéssel kapcsolatban elmondja, hogyha megpróbálják utolérni a többi régiót, akkor olyan 
ipartelepítésre, szolgáltatásfejlesztésre van szükség, ami komoly, jelentős hozzáadott értéket jelent. 
A nemzetközi kapcsolatok keretében Kína és Szlovákia van megemlítve a gazdasági programban. 
Fontosnak tartaná azt, ha az unión belül egy sikeres északi, vagy nyugati kis országgal keresnének 
kapcsolatot.  
A vasúti közlekedés sajnos Nógrád megyében nagyon lefelé tendál. 
A magyar kis- és középvállalkozások számára potenciális erő lehet, a lakásállomány „leszigetelése”, 
azaz tényleges rezsicsökkentés megvalósítása. Szlovákiában a kormány különböző európai fejlesztési 
forrásokból megvalósította a bérlakások szigetelését, a nyílászárók cseréjét, ami 30-40 %-os tényleges 
rezsicsökkenést jelent, ehhez kapcsolódóan pedig embereknek lehetne munkát biztosítani. Ilyet 
Nógrád megyében eddig nem látott, pedig ez húzó ágazat lehetne. 
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Nógrád megye felzárkóztatásához elengedhetetlen egy felsőoktatási intézmény újraindítása. 
A kelet-nógrádi kiadvánnyal kapcsolatban véleménye az, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város 
polgármesterének is szerepelnie kellett volna benne. 
 
Borenszki Ervin: 
A bizottsági ülésen is javasolta, hogy – az előterjesztés értékeit megtartva – az előterjesztő dolgozza át 
az anyagot és a következő testületi ülésre hozza vissza. 
Kevés konkrétumot lát az előterjesztésben. Az átdolgozás irányával kapcsolatban arra tesz javaslatot, 
hogy emeljék ki és konkretizálják a megfelelő szintig a terveket, kitérve arra, hogy a megyei 
önkormányzat ebből az integrált területi programból mi az, amit önállóan vagy néhány partnerrel 
együttműködve bevállal és ezek között is súlyozzanak. Javasolja, hogy – átdolgozásra – vegyék le 
napirendről az előterjesztést. 
 
Cseresznyés István: 
Az iparral kapcsolatban a 2013-as statisztikai évkönyvből mutat be néhány adatot. Nagy 
,,szívfájdalma”, hogy nem látja azt, hogy Nógrád megye előre haladna. Reméli, hogy a ciklus végére, 
a gazdasági programban foglaltaknak megfelelően eredményeket tudnak majd felmutatni. 
 
Skuczi Nándor: 
Dr. Egyed Ferdinánd képviselő úr által elmondottakra reagálva elmondja, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok terén Kínában hosszú távon nagy lehetőség van. Az európai lehetséges kapcsolatokat 
végig kell gondolni. Több egyetemmel van a megyei önkormányzatnak együttműködési 
megállapodása, bízik benne, hogy a felsőoktatás „be fog indulni” a megyében.  
A megyei jogú várossal úgy gondolja, hogy feltétlenül együtt kell működniük. A következő 
közgyűlésre javasoljuk, hogy a város mutassa be a saját programját.  
Érti Cseresznyés úr aggodalmait, melyeket a megye gazdasági mutatóit illetően megfogalmazott, 
azonban bizakodó a megye jövőjét illetően. Bízik abban, hogy azokat a hátrányokat, amelyek most 
Nógrád megye elszenved az elkövetkezendő években előnyükre tudják fordítani.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a Borenszki képviselő úr által megfogalmazott módosító indítványt.: „A 
közgyűlés a Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019 évi ciklusra vonatkozó gazdasági programját 
vegye le napirendről és átdolgozás után a következő közgyűlésen tárgyalja meg.” 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító javaslatot 3 igen, 9 nem, 3 
tartózkodással elutasította. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó 
gazdasági programjára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 12 igen, 3 nem 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
9/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági 
programját. 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 
 
7. Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadására 

Előterjesztő: dr. Szabó József, megyei jegyző 
 

Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezem jegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? (Nem volt szóbeli 
kiegészítés.) 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
10/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység 
bemutatását jelen határozat I. sz. melléklete, a belső kontrollrendszer működésének értékelését a II. sz. 
melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta, és azt a 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentésként elfogadja. 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

 
Skuczi Nándor  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . -  

 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásra és 

póttag megválasztására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Jogszabályváltozás ismertetésére átadja a szót Jegyző úrnak. 
 
dr. Szabó József: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy „A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli 
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy 
bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati 
képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
A 49. § 2014. november 26. napjától kiegészült egy (1a) bekezdéssel, melynek értelmében „Az (1) 
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának 
választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul.” 
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A jogszabályban rögzítetteken kívül minden más esetben fenn áll a bejelentési kötelezettség.  
 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a testületet, hogy nem kezdeményezik a személyüket érintő napirendi pont zárt ülésen 
történő megtárgyalását. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő 
delegálásra és póttag megválasztására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
11/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
1.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Skuczi Nándort, a közgyűlés elnökét a Nógrád 

Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjává választja. 
A közgyűlés utasítja a jegyzőt Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének tájékoztatására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dr. Szabó József jegyző 
 

2.) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna Jánost, a közgyűlés alelnökét a Nógrád 
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum póttagjává választja. 
A közgyűlés utasítja a jegyzőt Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének tájékoztatására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dr. Szabó József jegyző 

 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . -  

 
 

9.  Javaslat a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás 
átvezetésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Varga Béla urat, a 
bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Varga Béla 
A bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy dr. Szabó József jegyző úr hozzájárult a személyét érintő 
napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásához. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanácsot érintő személyi változás 
átvezetésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
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12/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat 1. pontjával 

létrehozott Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács (a továbbiakban: NMTT) tagjainak 
személyét a következők szerint állapítja meg: 
 
 

 név tisztsége 
1. Skuczi Nándor  elnök 
2. Becsó Zsolt tag 
3. Berki Judit tag 
4. Bíró Anna tag 
5. Bózvári József tag 
6. Gazsi Ferenc tag 
7. Jónás Gábor tag 
8. Klenóczky Sándor tag 
9. Szandai József tag 
10. Tamási Ildikó tag 
11. Tordai Péter tag 
12. Tóth Gábor tag 
13. Török Zoltán tag 
14. Ürmössy Ákos tag 
15. Varga Béla Csaba tag 
16. dr. Szabó József tag/titkár 

 
A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat megküldésével értesítse a tagokat az NMTT-t 
érintő változásokról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának szükséges módosításáról. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

- . -  
 
10. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására 

Előterjesztő: Barna János, a bizottság elnöke 
 
Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
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Skuczi Nándor: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy dr. Szabó József jegyző úr hozzájárult a személyét érintő 
napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásához. 
Megkérdezem Barna János urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? (Szóbeli 
kiegészítés nem volt.) 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
13/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
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, titkárává – 2015. 
március 4-ei hatállyal – dr. Barta László helyére dr. Szabó Józsefet választja. 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . -  

 
11. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben 

végzett 2014. évi munkájáról 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival 
összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
14/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat mellékleteként elfogadja a 
Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi 
munkájáról szóló szakmai beszámolót. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a szakmai beszámolót 
küldje meg a stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . -  
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12. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-2020) 
 I. a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására 
 II. az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására 
 III. a szükséges további intézkedésekre 

Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
A kiegészített előterjesztés 2015. február 26-án került megküldésre, a II. számú határozati javaslat 
mellékletei pedig az ülés előtt kiosztásra. Tekintettel arra, hogy a II. számú határozati javaslat kettő 
mellékletet tartalmaz, kéri ezen határozati javaslat első mondatát a következő kiegészítéssel elfogadni: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése e határozat 1.a és 1.b melléklete szerinti tartalommal 
kiindulási javaslatként elfogadja az első körös intézkedési szintű forrásallokációt és 
indikátorvállalást.” 
Az előterjesztést mindkét bizottság a közgyűlés ülését megelőzően megtárgyalta. 
Felkéri Varga Béla urat, a Területfejlesztési Bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen 
elhangzottakról. 
 
Varga Béla: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Skuczi Nándor: 
Felkéri Meló Ferenc urat, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az 
ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan 
(2014-2020) a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer meghatározására vonatkozó határo-
zati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
15/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése e határozat melléklete szerinti tartalommal 
meghatározza a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon e határozat Irányító Hatóság részére történő 
megküldéséről. 
Határidő: 2015. március 3. 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan (2014-
2020) az első körös intézkedési szintű forrásallokáció és indikátorvállalás elfogadására vonatkozó 
kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
16/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése e határozat 1.a és 1.b melléklete szerinti tartalommal 
kiindulási javaslatként elfogadja az első körös intézkedési szintű forrásallokációt és indikátorvállalást. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon e határozat Irányító Hatóság részére történő 
megküldéséről. A közgyűlés felhatalmazza elnökét az Irányító Hatósággal történő további 
egyeztetések lefolytatására.  
Határidő: 2015. március 3., illetve értelemszerű  
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., Nógrád Megye Integrált Területi Programjához kapcsolódóan 
(2014-2020) a szükséges további intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
17/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés felkéri a Területfejlesztési Bizottságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium „Útmutató 
a megyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához” 2.0 verziójú 
dokumentuma alapján véleményezze az Integrált Területi Program átdolgozott változatát.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Területfejlesztési Bizottság véleménye alapján a dokumentumot 
küldje meg az Irányító Hatóságnak minőségbiztosítás céljából, továbbá a soron következő ülésen 
adjon tájékoztatást a megtett intézkedésekről, annak következményeiről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 
  Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . -  
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13.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásra, a 21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat hatályon 

kívül helyezésére 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a „Követ kőre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány 
támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 

 
18/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 

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 „Követ kőre” Főplébánia Egyházközségért Alapítvány 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt, melyet feladatai ellátására, működésének elősegítésére fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Palóc Mentőalapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 
19/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
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 Palóc Mentőalapítvány 30.000 Ft-os támogatásáról dönt, melyet kivonuló 
mentő-gépkocsik eszközeinek modernizálására fordíthat. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 



 19

 
Skuczi Nándor: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a 21/2014. (III. 27.) Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 
20/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 21/2014. (III.27.) Kgy. határozatot – tekintettel az 
abban nevesített alapítvány megszűnésére – hatályon kívül helyezi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
- . -  

 
14. Tájékoztató a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, 

TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvételről 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 

Skuczi Nándor: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Meló Ferenc 
urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a közgyűlést az ülésen elhangzottakról. 
 
Meló Ferenc: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatokat. 
 
Skuczi Nándor: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja a „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” 
című, TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázatban való részvétel érdekében megtett intézkedésről 
szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 

 
21/2015. (III. 03.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által a „Területi emberi erőforrás fejlesztési 
komplex programok támogatása” című, TÁMOP-6.1.5/14 kódszámú pályázati felhívásra 
összeállított dokumentumot.  
 

2. A Közgyűlés felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a pályázat megvalósítási szakaszában 
maximálisan vegye figyelembe a Kft. likviditási helyzetét, az önkormányzat teherviselő 
képességét. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Sándor Ildikó, ügyvezető 
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3. Tekintettel a pályázat nagyságrendjére a Közgyűlés utasítja elnökét, hogy kísérje figyelemmel a 

megvalósítás folyamatát. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2015. március 3. 

Skuczi Nándor  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József 
Nógrád megyei jegyző 

 
 

15. Egyebek 
 
 

Skuczi Nándor: 
A közgyűlés ülését megelőzően kiosztásra került a márciusi ünnepi közgyűlésre szóló meghívó. A 
megemlékezésre, mely Palotáson lesz, ezúton is tisztelettel meghív mindenkit. 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 

 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


