
Iktatószám: 31-68/2014. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 2014. december 9-ei 
soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). 
 
Jelen vannak:  a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt jelenléti ív szerint 
 Dr. Barta László, főjegyző 

Vadas Anett, a Hivatal munkatársa 
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Faragó Rita, Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Iroda 
irodavezetője 

 
Varga Béla: 
Köszönti a megjelenteket a bizottság soron következő ülésén. 
Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 6 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. 
Jegyzőkönyv aláírónak Gácsi Péter bizottsági alelnököt javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a 
bizottság – határozathozatal nélkül – 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a javaslatot. 
Kéri, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Megkérdezi, van-e valakinek a 
napirenddel kapcsolatban javaslata, észrevétele? Javaslat, észrevétel nem volt. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a bizottság a napirendet 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 
1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárására 
Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 

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

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

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

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

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

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
6. a.) Tájékoztató a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa időarányos 

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

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

7.  Egyebek 
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1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásá-
ra 
Előterjesztő: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az előterjesztés hat határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság mind a hat határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
277/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatával „A Szurdokpüspöki 
Általános Iskola fűtési rendszerének 
átalakítása, korszerűsítése” 120000208D 
számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  
 

1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szurdokpüspöki Község Önkormányzatával „A 
Szurdokpüspöki Általános Iskola fűtési rendszerének átalakítása, korszerűsítése” tárgyú, 120000208D 
számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes 
egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

 

   
  
 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
278/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Szécsény Város 
Önkormányzatával „Szécsény, Árpád út 
felújítása” 120000908U számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  

1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzatával a „Szécsény, 
Árpád út felújítása” tárgyú, 120000908U számon megkötött támogatási szerződésben foglalt 
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kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés 
lezártnak tekinthető. 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a NORDA 
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

   
  
 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
279/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Szalmatercs Község 
Önkormányzatával „Szalmatercs községi 
ravatalozó korszerűsítése” 120000909L 
számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  
 

1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szalmatercs Község Önkormányzatával a 
„Szalmatercs községi ravatalozó korszerűsítése” tárgyú, 120000909L számon megkötött támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a 
támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
280/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Lucfalva Község 
Önkormányzatával „Eszközbeszerzés 
közmunkaprogramhoz Lucfalván” 120002409L 
számon megkötött támogatási szerződés 
lezárására  
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1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Lucfalva Község Önkormányzatával az 
„Eszközbeszerzés közmunkaprogramhoz Lucfalván” tárgyú, 120002409L számon megkötött 
támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében 
megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
281/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Szügy Község 
Önkormányzatával „Szügy, Árpád utca 
felújítása” 120000509U számon megkötött 
támogatási szerződés lezárására  
 

1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szügy Község Önkormányzatával a „Szügy, Árpád 
utca felújítása” tárgyú, 120000509U számon megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség 
teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak 
tekinthető. 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

 Varga Béla 
 a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
282/2014. (XII. 9.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Nógrád Község 
Önkormányzatával „Vár felújításhoz 
kapcsolódó közcélú foglalkoztatás 
eszközbeszerzés” 120000309D számon  
megkötött támogatási szerződés lezárására  
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1. A Bizottság jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nógrád Község Önkormányzatával a „Vár 
felújításhoz kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés” tárgyú, 120000309D számon 
megkötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes 
egészében megvalósult, a támogatási szerződés lezártnak tekinthető. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, a 
NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t.  
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős: Varga Béla, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2014. december 9. 
 

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

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

 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Távozik Faragó Rita, a Magyar Államkincstár 
Nógrád Megyei Igazgatósága, Állampénztári Irodája vezetője) 
 
dr. Barta László: 
Röviden tájékoztatja a bizottság tagjait az előterjesztés – a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat – a 
módosításának okáról. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy amennyiben a bizottságnak akár saját feladat-, 
vagy hatáskörébe vonatkozóan, akár az SZMSZ más pontját érintően javaslata van, azt az előterjesztés 
kiegészítéseként figyelembe fogják venni a jövő heti közgyűlés során. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni Főjegyző úrnak a kiegészítést. Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, hozzászólása? 
 
Boldvai László: 
A napirenddel kapcsolatosan megkérdezi, hogy a módosítás az alakuló ülésen történt események elkerülése 
érdekében szükséges-e. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a módosítások a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban 
is megtalálhatóak, az ¼-es szavazási arány kivételével. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a továbbiakban 
is fennáll azon lehetőség, hogy a képviselők a beterjesztett előterjesztéshez módosító indítványt adjanak be, 
hiszen ez a képviselői alapjogok egyike, viszont a közgyűlés elnökének döntése határozza meg, hogy az 
adott előterjesztést a bizottságoknak előzetesen meg kell-e tárgyalniuk. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni Főjegyző úrnak a kiegészítést. Tájékoztatja a bizottságot, hogy az előterjesztés egy rendelet-
tervezetet valamint egy határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. A szavazást 
követően megállapítja, hogy mind a rendelet-tervezetet, mind a határozati javaslatot a bizottság 4 igen,  
1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. 
 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról (VI. számú 

módosítás) szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
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Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
A megyei önkormányzat költségvetése stabilnak mondható, a feladatellátáshoz szükséges források 
rendelkezésre állnak, viszont ha az elkövetkezendő évben, a még nem teljesen ismert többek között 
területfejlesztéshez kapcsolódó) részfeladatokat is számba vesszük, akkor külön forrásokra is szükség lesz, 
hogy a megyei önkormányzat két szerve – Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, Közgyűlés 
Hivatala – stabilan, megfelelően tudjon működni. A Nonprofit Kft. – mely a Nógrád Megyei Önkormányzat 
100%-os tulajdona – egy éve a megyei önkormányzat támogatásából, a megyei közgyűlés hivatala 
forrásaiból működik, tekintettel arra, hogy saját bevétellel nem rendelkezik. Működtetése mégis fontos, 
hiszen a területi tervezésben szerves feladatokat lát el. 
 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság, a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Az előterjesztéshez kapcsolódóan ismerteti, hogy 2014 nyarán a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ, a 
Nógrád Megyei Önkormányzat, valamint a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. egy országosan is 
egyedülálló kezdeményezést dolgozott ki. 30 év alatti fiatalok részére egy olyan képzés indult, amely 
elvégzése során a hallgatók projektfejlesztési és projektmegvalósítási asszisztensi végzettséget szerezhettek. 
Ismerteteti, hogy a képzés Salgótarjánban sikeresen befejeződött, míg Balassagyarmaton a bizottsági ülést 
követő napon kerül sor az utolsó záróvizsgákra. A megyei közgyűlés szeptemberi és október 9-ei ülésén 
meghozta azt a döntését, melynek értelmében a képzés befejezését követően – amennyiben a Munkaügyi 
Központ finanszírozza azt a három hónapot, amely 100%-os bér- és járulékfinanszírozást jelent – a megyei 
önkormányzat felvállalja, hogy a képzésben résztvevők közül, az elhelyezkedni kívánó hallgatók részére, 
mint munkáltató, biztosítja a kereteket. A tényleges munkavégzés különböző cégeknél, települési 
önkormányzatoknál, civil szervezeteknél történne. Ismerteti, hogy már több települési önkormányzat, civil 
szervezet jelentkezett, hogy a fiatalok foglalkoztatásában részt vegyen. Az elhelyezkedni kívánt személyek 
alkalmazását legkésőbb január 15.-ével meg kell kezdeni, ugyanis a három hónapos programnak 2015 
áprilisáig be kell fejeződnie. A projekt célja egyrészt a 25-30 alatti korosztály „itthon maradása”, másrészt a 
kapcsolatépítés, az együttműködés erősítése a pályázatban résztvevő szervezetekkel. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a hozzászólást. Megkérdezi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel 
nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi üléstervére 
 Előterjesztő: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
Varga Béla: 
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Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
dr. Barta László: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság indítványozta, hogy a 2015. január 29-re tervezett közgyűlés ülését egy 
nappal korábban, január 28-án tartsa meg a megyei közgyűlés, tekintettel a január 29-ei, balassagyarmati 
Civitas Fortissima Ünnepségre. 
A másik kiegészítése az előterjesztés első oldalához kapcsolódik, mely számtalan témát jelez a szükség 
szerinti megtárgyalás okán, viszont ezek köre előreláthatóan a jövőben bővülni fog. Az elmúlt napok 
döntései alapján, egyre több, és bizonyos értelemben operatívabb döntésre lesz szükség, melyet a 
közgyűlésnek, a bizottságnak területfejlesztési kérdésekben meg kell hoznia. Ez önmagában is 
meghatározza, hogy szinte havi rendszerességgel, ezzel a témával foglalkozni kell, már januártól kezdődően. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni dr. Barta László, főjegyző úr hozzászólását. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy megérkezett Bognár Ferenc képviselő úr, így a bizottság 7 fővel folytatta 
munkáját. 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e további kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
 
6. a.) Tájékoztató a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

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

Varga Béla: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Barta László: 
Az előterjesztés összefoglaló jelleggel tartalmazza az elmúlt időszak tevékenységeit, amely többek között 
ismerteti a megyei szintű Terület- és Településfejlesztési Operatív Program prioritásait, az általa 
kedvezményezett szervezeteket, stb. 
Emellett tájékoztatja a bizottságot, hogy az elmúlt időszakban – többek között – egy olyan határozat 
született, ami az eddigi megyei keretet közel 10 milliárd forinttal megemeli. Nógrád megye a tizenkilenc 
megye közül beletartozik abba a tízbe, ahol az eddigi dedikált forráshoz képest, nagyobb összeg fog a 
fejlesztésekhez rendelkezésre állni. keret fog felhasználásra állni. Salgótarján Megyei Jogú Város kerete is 
növekedett 8,6 milliárd forintról 9,2 milliárd forintra. Továbbá elmondja, hogy megjelentek a járásokat érintő 
kormánydöntések is, melyről külön kérésre ad információt. 
 
Varga Béla: 
Megköszöni a kiegészítést. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem volt. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. 
 
6. b.) Beszámoló a helyi gazdaságfejlesztés és a helyi közösségek lehetőségeiről a Vidékfejlesztési 

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

 
Varga Béla: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a beszámoló megtartására a közgyűlés ülésén kerül sor. A bizottság tagjai 
ezt tudomásul vették. 
 
7. Egyebek 
 



8 

 

Varga Béla: 
Jelzi a bizottság felé, hogy legyenek szívesek eljuttatni a hivatal munkatársai felé a köztartozásról szóló 
igazolást, legkésőbb 2014. december 18-ig. Továbbá kéri, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója a Területfejlesztési Bizottság minden ülésére kapjon meghívót, és ő – elfoglaltsága 
esetén munkatársai – vegyen részt azokon. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Nonprofit Kft. munkatársai minden ülésre kapnak meghívót és írásos 
tájékoztatást, az előterjesztéseket esetenként együtt is dolgozzák ki a hivatal munkatársaival. 
Meghívja a képviselőket a – 2014. december 18-án a közgyűlés előtt 830-tól tartandó – Adventi ünnepségre, 
valamint jelzi, hogy 945-től együttes bizottsági ülésre kerül sor.  
 
Varga Béla: 
Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést berekeszti. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
               Varga Béla Gácsi Péter 
         a bizottság elnöke bizottsági alelnöke 


