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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági üléseken, illetve azokat követően 
felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei 
önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta 
lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 

I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
1. A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása 
 

− A közgyűlés 56/2010. (V. 27.) Kgy. határozata 1. pontja alapján a Szent Lázár Megyei 
Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről, javaslat a további feladatokról tárgyú előterjesztést 
jelen ülésen, önálló napirendi pontként tárgyalja meg.  

 
− A közgyűlés 17/2011. (IV. 28.) Kgy. határozata 3. pontjának hiteles másolata az érintettek 

részére 2011. május 3-án megküldésre került. A „Baglyaskő Galéria” kiállítással egybekötött 
ünnepélyes megnyitására 2011. május 20-án 11.00 órakor kerül sor, melyen dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző mond ünnepi beszédet.  

 
− A testület a 18/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatával a Nógrád Megyei Bíróságra 21, a 

Salgótarjáni Munkaügyi Bíróságra 25 ülnököt választott meg. A megválasztott ülnökök 
névjegyzéke és a jelölést elfogadó nyilatkozatok a Nógrád Megyei Bíróság elnökének 2011. 
április 30-áig megküldésre kerültek, az ülnököket, a megválasztásra nem került jelölteket, 
valamint a jelölő természetes- és jogi személyeket a közgyűlés döntéséről értesítettem. Az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a megbízóleveleket 2011. május 18-án a 
közgyűlés hivatalának megküldte.  

  
− A közgyűlés a 21/2011. (IV. 28.) Kgy. határozata szerint a Nógrád Megye Önkormányzata 

fenntartásában működő egyes intézmények gazdálkodási tevékenységének átszervezéséről 
jelen ülésen – önálló napirendi pontként – számolok be.  

 
− A 22/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 2. pontjában szereplő utasítás alapján a főjegyző – a 

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (4) bekezdés e) pontja szerinti 
kötelezettségének eleget téve – tájékoztatta a Nógrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottságot a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon átszervezéséről, és megküldte a bizottságnak az 
intézmény módosított alapító okiratát.  

 
− A 23/2011. (IV.28.) Kgy. határozat 3. pontjában a közgyűlés utasított arra, hogy a 

Reménysugár Otthon igazgatója által javasolt létszámváltozások alapján a szükséges további 
egyeztetéseket folytassam le, majd a közgyűlés májusi ülésére terjesszem be a javaslatot a 
3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására. Az egyeztetés megtörtént, a javaslatot 
a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés tartalmazza.  
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− A közgyűlés a 24/2011. (IV. 28.) Kgy. határozata 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján 
a Magyarnándor Község Önkormányzatával 2007. november 7-én aláírt, az alapfokú 
művészetoktatási feladatok ellátásával kapcsolatos Együttműködési Megállapodás I. számú 
módosításának aláírása megtörtént és az postázásra került Magyarnándor Község 
polgármesterének. 

 
− A testület 25/2011. (IV. 28.) Kgy. határozata alapján a Nógrád Megyei Sportági 

Szakszövetséggel kötött feladatellátási szerződés módosítása aláírásra került.  
 

− A Szent Lázár Megyei Kórház ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú pályázaton való részvételéről 
szóló 26/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 3. pontjában meghatározott intézkedést – a pályázati 
önrész elkülönítését – a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztés tartalmazza. A 
határozat 5. pontjában a testület utasította elnökét, hogy a pályázattal összefüggő fenntartói 
döntésről a Szent Lázár Megyei Kórház főigazgatóját tájékoztassa. A határozat hiteles 
másolata a főigazgató úr felé továbbításra került. A határozat 4. pontjában rögzített feladatok 
– a pályázat előkészítéséhez és a benyújtáshoz szükséges intézkedések megtétele és a pályázat 
tulajdonosi/fenntartói támogatását és egyéb kötelezettség-vállalását igazoló nyilatkozatok 
aláírása – a pályázati kiírás szerinti határidők figyelembevételével teljesülnek. 

 
− A 28/2011. (IV. 28.) Kgy. határozat 1. pontjában a testület utasította a Megyei 

Gyermekvédelmi Központ igazgatóját, hogy az intézmény alapító okiratának módosításával 
összhangban készítse el az érintett egységek szakmai programjait, vagy szükség szerinti 
módosítását, továbbá az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatát és jóváhagyásra terjessze be a Humánszolgáltatási Bizottság 2011. májusi 
ülésére. Az igazgató asszony a szükséges intézkedéseket megtette és a kapcsolódó 
dokumentumokat az ágazati bizottság elé terjesztette. A határozat 2. pontjában felhatalmazást 
kaptam arra, hogy járjak el a Megyei Gyermekvédelmi Központ érintett szakmai-egységei 
működési engedélyeinek módosítása érdekében. Tekintettel arra, hogy az eljárásban csatolni 
kell az ágazati bizottság által jóváhagyott szakmai programokat, ezért a bizottsági döntést 
követően teszek intézkedéseket a működési engedélyek módosítására. 

 
− A testület 29/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatában az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntött, amely 
határidőben megtörtént.  

 
− A közgyűlés a 31/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatával a Salgótarján, belterület 3730 hrsz-ú, 

Kissomlyó út 2. szám alatti ingatlan részét képező, Kistarján útra vezető lépcső és az azzal 
érintett földrészlet Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes 
tulajdonba adásáról döntött. 
A határozat és annak mellékletei a jogosult önkormányzat részére megküldésre kerültek, a 
megállapodás aláírására a tulajdonba vevő azonos tartalmú döntését követően kerül sor. 

 
− A közgyűlés a 32/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatában kapott felhatalmazás alapján a Nógrád 

Megyei Szakképzés-szervezési Társulás részére a Salgótarján belterület 6072 hrsz-ú, Csokonai 
út 21-29. szám alatti ingatlanrészek használatra történő átengedésére vonatkozó megállapodás 
és megállapodás módosítás aláírásra és megküldésre került. 

 
− A közgyűlés 33/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatával elfogadta a Nógrád Megyei Közoktatási 

Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A testület utasításának 
megfelelően a döntésről tájékoztattam a közalapítvány elnökét.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 
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2. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− Meghatározott esetekben a bentlakásos gyermekvédelmi és szociális intézményi ellátásért 
fizetendő díjról, valamint az intézményvezető által megállapított díj elleni felszólalásról a 
közgyűlés elnöke dönt. Az elnök gyakorolja a méltányosságot, illetve dönt a térítési 
díjhátralékok ügyében (behajtás, részletekben történő megfizetés, elengedés, stb.), továbbá a 
szociális intézményi elhelyezés esetén az ingyenes ellátásról.  
A fentiek alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy fenti tárgykörökben 2011. április 
18-tól 2011. május 16-ig 73 esetben döntöttem átruházott hatáskörben.  
(A döntésekről szóló összefoglaló kimutatást a határozati javaslat 1. számú melléklete 
tartalmazza.) 
 

− A Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben döntött önkormányzati bérlakások kiutalásáról, 
jóváhagyta Nógrád Megye Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési eljárásairól készült 
statisztikai összegzést, valamint Nógrád Megye Önkormányzatának 2011. évi összesített 
közbeszerzési terve módosítását.  
(A közbeszerzési tárgyban készült határozatokat a határozati javaslat 2-3. sz. mellékletei 
tartalmazzák.) 
 

− A Humánszolgáltatási Bizottság jóváhagyta a Megyei Gyermekvédelmi Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzata módosítását, a Megyei Gyermekvédelmi Központ Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata által működtetett Külső férőhely, Nevelőszülői Hálózat, 
valamint a „Százszorszép”, a „Háromszínvirág” és a „Biztos Kiút” Gyermekotthonok Szakmai 
programját; értékelte Nógrád Megye Önkormányzata által fenntartott gyermekvédelmi 
feladatokat ellátó intézmények szakmai munkáját, valamint a Nógrád Megye Önkormányzata 
által fenntartott szociális intézmények 2010. évi szakmai munkáját; módosította a Szent Lázár 
Megyei Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatát; szakvéleményt adott ki a Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről; pedagógiai szakszolgálati 
intézmény alapításáról; a Ceredi Gesztenyéskert óvoda átszervezéséről; Bátonyterenye 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 
átszervezéséről, valamint Rimóc, Nógrádmegyer és Kishartyán közoktatási intézményeinek 
átszervezéséről.                    
(A határozatokat a határozati javaslat 4-13. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− Az Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben „Nógrád” név használat iránti kérelmeket bírált 
el. (A határozatokat a határozati javaslat 14-15. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 

 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A közgyűlés Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása során 
[3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklet – VIII. szolidaritási 
programcsomag] nem biztosított fedezetet a felsőoktatási ösztöndíjrendszer 2011/2012. 
tanévben történő működtetésére. A testület 5/2011. (II. 17.) és 19/2011. (IV. 28.) Kgy. 
határozatai is ezt rögzítették, előirányozva a vonatkozó rendelet esetleges módosítását. A 
Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett felsőoktatási ösztöndíjrendszerről szóló 
25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdése: „Az ösztöndíj fedezetét a Közgyűlés 
évente a költségvetési rendeletben állapítja meg.” Tekintettel arra, hogy a rendelet az idézett 
bekezdéssel kezeli azt a helyzetet, ha nincs költségvetési fedezet az ösztöndíjrendszer 
működtetésére, valamint arra, hogy jelenleg is vannak folyamatban támogatási eljárások, 
továbbá az elkövetkezendő években még nem elképzelhetetlen ezen cél megyei 
önkormányzati támogatása, a rendelet módosítása vagy hatályon kívül helyezése nem 
indokolt. Ugyanakkor az egyértelmű és egységes jogalkalmazás érdekében szükséges 
határozatba foglaltan is kimondani, hogy – a költségvetési rendelettel összhangban, azt 
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végrehajtva – a 2011/2012-es tanévben Nógrád Megye Önkormányzata nem ír ki pályázatot a 
felsőoktatásban tanuló megyei illetőségű hallgatók támogatására, az ösztöndíjrendszert nem 
működteti.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 

− Az önkormányzati törvény értelmében a közösségi célú alapítványok részére történő 
önkormányzati pénzeszközök átadására közgyűlési döntést követően kerülhet sor. A 
közelmúltban kettő olyan kérelem érkezett, amelyhez közgyűlési döntésre van szükség. 
− A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére:  

a Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: a XIX. Pásztói 
Regionális Néptáncfesztivál megrendezésének 30.000 Ft-os;  

 
− A költségvetési rendelet 4. sz. mellékletének IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi 

életéhez kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére, a Swing Jazz 
Kultúráért Alapítvány (Bánk) részére: a VIII. Louis Armstrong Jazzfesztivál 
megrendezésének 75.000 Ft-os  

 
támogatására teszek javaslatot. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 

− Nógrád megye területrendezési terve módosításának – „vizsgálatok és javaslattevő fázis 
(egyeztetési anyag)” és „környezeti vizsgálat” – dokumentációját a tervező VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. a szerződés szerint határidőben 
leszállította. 
Az egyeztetési eljárásokat a vonatkozó kormányrendeleteknek megfelelően megkezdtük, a 
dokumentumokat az önkormányzat honlapjára is feltelepítettük. A Belügyminisztérium 
részére a tervezéshez biztosított támogatás elszámolását a 4/2011. (II. 8.) GB. határozat 1. 
pontja szerint 2011. május 10-én megküldtük. 

 
− A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozat 15. b) 

pontjában a felújítási, fejlesztési feladatok között szerepel a diósjenői Dr. Göllesz Viktor 
Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban keletkező szennyvíz kezelése. A szakértői 
vélemény alapján a probléma kezelésére a települési szennyvízhálózatba való bekötés a 
megfelelő megoldás. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője az URÁNUSZ-ÖKO Kft. (3182 Karancslapujtő, Sport út 1.) nettó 25.000.000 Ft 
vállalkozói díjjal. A vállalkozási szerződés aláírására május 16-án került sor, a teljesítési 
határidő 2011. augusztus 14. 

 
− A HU-SK 09/01/1.3.1 „Madách: Közös örökségünk  Madách” pályázat  projektfinanszírozási 

szerződésének (Főszerződés) a Szlovák Nemzeti Múzeum, mint vezető partner által történő 
aláírására 2011. március végén került sor. A hazai társfinanszírozási szerződés aláírása 
jelenleg folyamatban van. A csesztvei pályázati projekt keretében megvalósítandó kiállítás 
előkészítésével, kivitelezésével, a kapcsolódó információk látogatókkal történő 
megismertetésével összefüggő feladatok ellátására a Petőfi Irodalmi Múzeummal 7.720.000 + 
áfa megbízási díjjal  2011. április 26-án; az emlékmúzeum felújításának kivitelezésére 
irányuló építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának elkészítésére az  SzttB Építőipari 
Szakértő és Magasépítési Tervező Kft.-vel bruttó 2.310.400 Ft vállalkozói díjjal 2011. május 
5-én a szerződés aláírása  megtörtént.  
 

− Tájékoztatásul jelzem, hogy az Állami Számvevőszék 2011. április 19-től 2011. május 31-ig 
terjedő időben a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének ellenőrzését végzi. 
 



 6 

− Tájékoztatom a közgyűlést, hogy Hasznosi Márk (Szécsény, Gábor Áron u. 6/b. szám alatti 
lakos) – a Nógrád Sportjáért Alapítvány kuratóriumának tagja – 2011. május 12-én kelt 
levelében lemondott kuratóriumi tagságáról. A szükséges egyeztetések lefolytatását követően 
az új tag személyére a júniusi ülésen teszek javaslatot.  
 

4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának 
helyettesítésére  
Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással elfogadásra javasolta.  

 

− Javaslat a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító 
okiratainak módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, a Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú M űvészetoktatási Intézmény átszervezéséhez kapcsolódó intézkedésre, 
valamint az intézmények és a hivatal közötti együttműködési megállapodások 
jóváhagyására  
Az előterjesztést a Gazdasági-, a Humánszolgáltatási-, valamint az Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta.  
 

Az I. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás - 
támogatta 

 

A II. sz. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta 

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

 

Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

 

A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta 

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására (I. 
számú módosítás) 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.  
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta 

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta 

 
 
− Javaslat a Berekfürdő, Vadvirág u. 21. szám alatti, belterület 1130 hrsz-ú ingatlan 

nyilvános pályázati eljárás útján történő elidegenítésére   
Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta.  
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási megállapodása 

módosításának jóváhagyására 
Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság megtárgyalta.  
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta  

Humánszolgáltatási Bizottság  8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 

Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra  
Az előterjesztést a Gazdasági-, valamint az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.  
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A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

Ügyrendi Bizottság 
 

4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás – 
támogatta  

 
 

− Beszámoló a Szent Lázár Megyei Kórház pénzügyi, gazdasági helyzetéről, javaslat a 
további feladatokra  
Az előterjesztést a Gazdasági-, a Humánszolgáltatási-, valamint a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság megtárgyalta.   
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Gazdasági Bizottság 
 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás –  
támogatta 

Humánszolgáltatási Bizottság  8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás – 
támogatta  

 
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Április 21-én megnyitottam a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság által szervezett védelmi igazgatás 
aktuális kérdéseit feldolgozó rendezvényt, ezután Miskolcon az Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács ülésén vettem részt. 
 
Április 22-én Barna János Béla alelnök úr részt vett a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által 
szervezett Rendőrségi Napon, ahol díjat adott át. 
 
Április 27-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Salgótarjáni Megyei Jogú Városnál 
megtartott TISZK ülésen. 
 
Április 28-án előadást tartottam az Észak Magyarországi Kamarák Szövetségének küldöttgyűlésén. 
 
Április 29-én Miskolcon vettem részt az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsülésen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szojka Ferenc 80. születésnapjára készült mellszobor 
emléktábla avató ünnepségen, majd fogadta a Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezete és a 
Landsbergi Vöröskereszt között fennálló együttműködés 20. évfordulója alkalmából Salgótarjánba 
érkezett Bajor delegációt. 
 
Május 4-8 -ig az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács szervezésében Olaszországba 
Calabria régióba utaztam Barna János Bélával, ahol csütörtökön találkoztunk Catanzaro provincia 
elnökével (Consio di provinca reggionale Ruberto), a Guinta alelnökével valamint képviselőivel, a 
provincia vezetővel. Pénteken találkozó volt olasz befektetőkkel, majd Calabria régió elnökével és a 
régió vezetőivel, ahol szándéknyilatkozat aláírására is sor került. 
 
Május 4-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a SKÁID Kodály Zoltán tagiskola avató 
ünnepségén, majd pedig Salgótarján Megyei Jogú Városnál a TISZK ülésén. 
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Május 5-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr előadást tartott  a Közlekedéstudományi Egyesület   
NM Területi Szervezete által  Szécsényben, a Kubinyi  kastény-múzeumban megrendezett a „Határok 
nélküli partnerség„ című konferencián. 
 
Május 6-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Eresztvényben a Salgó Hotelben Országos 
Közlekedési vetélkedőn,  megnyitót és köszöntőt mondott. 
 
Május 7-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Nógrád Megyei Történeti Múzeumban 
megrendezett 31. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat Kiállításának megnyitóján. 
 
Május 10-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Gyöngyösön megrendezett 
Környezetügyi Tanács ülésén. 
 
Május 11-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Megyei Múzeumi Információs Nap 
díjátadásán és pohárköszöntőt mondott. 
 
Május 14-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Vanyarcon részt vett a Veres Pál Polgári Egyesület 
emlékülésén és  köszöntőt mondott. 
 
Május 15-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett az Acélgyári Templom 75 éves 
felszentelésének ünnepi megemlékező szertartásán. 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-15. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete, 5/2011. (II. 
17.) és 19/2011. (IV. 28.) Kgy. határozatai alapján a Nógrád Megye Önkormányzata által 
működtetett felsőoktatási ösztöndíjrendszerről szóló 25/2007. (VI. 29.) Kgy. rendeletben 
meghatározottakat a 2011/2012-es tanévben nem alkalmazza, így nem ír ki pályázatot a 
felsőoktatásban tanuló Nógrád megyei illetőségű hallgatók támogatására, az ösztöndíjrendszert 
nem működteti. 
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntéséről az Ösztöndíj kuratórium elnökét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4.   a) A közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-

ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/5. sorában lévő elnöki keret terhére: a 
Tehetséges Pásztói Gyermekekért Alapítvány (Pásztó) részére: a XIX. Pásztói Regionális 
Néptáncfesztivál megrendezésének 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
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b) A közgyűlés a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-
ában foglaltak szerint, a rendelet 4. sz. melléklet IX/2. sorában lévő „A megye társadalmi életéhez 
kapcsolódó szervezetek, programok támogatása” keret terhére: a Swing Jazz Kultúráért 
Alapítvány (Bánk) részére: a VIII. Louis Armstrong Jazzfesztivál megrendezésének 75.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
Salgótarján, 2011. május 17.  
 
 
 
 
 
         Becsó Zsolt 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


