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Tisztelt Közgyőlés! 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést arról, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a 
Megyei Önkormányzatok Szövetségének égisze alatt valamennyi megyei önkormányzat 
között 2011. október 3. napján aláírásra került az a politikai szándéknyilatkozatot magába 
foglaló Megállapodás, amelynek értelmében jövı év január elsejétıl az állam átveszi a 
megyei önkormányzati intézményeket, átszervezve ezzel a rendszerváltáskor kialakított 
közigazgatási és kormányzati intézményrendszert. 

A megállapodásban közös célkitőzésként került rögzítésre a megyei önkormányzatok 
feladatainak újradefiniálása, a hatékonyabb középszintő közszolgáltatások biztosítása és a 
megyei önkormányzatok adósságállományának konszolidációja. Az egyezség eredményeként 
megfogalmazásra kerültek továbbá mindazon alapelvek, amelyek a megállapodás megkötését 
követıen idén ısszel hatályba lépı törvényekben kerülnek rendezésre, valamint a felek 
rögzítették a konszolidációval összefüggésben szükséges intézkedéseket is.  

A nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtó intézményeket csak jelentıs eladósodás 
mellett fenntartó megyék szerepét átvállaló állam a központi – kincstári – gazdálkodás révén, 
az adósság újratermelıdését hatékonyabban tudja megakadályozni.  

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendszerben jelentıs színvonalbeli eltérések alakultak ki 
az egyes megyék között a szolgáltatások tekintetében, a megállapodásban foglaltak 
végrehajtásával növelhetı az intézményekben foglalkoztatottak és azok biztonsága is, akik 
ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik. 

A Megállapodás eredményeként a Kormány az intézmények és feladatok átvételével 
egyidejőleg nemcsak a megyék által fenntartott intézmények, hanem a megyei 
önkormányzatok adósságállományát is átvállalja. 

Mindezen célok megvalósítása érdekében kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az 
elıterjesztéshez tájékoztató anyagként csatolt Megállapodásban foglaltakkal egyetértve az 
alábbi határozati javaslatot fogadja el. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Magyar Köztársaság Kormánya és Nógrád Megye Önkormányzata által megkötött 
megállapodásban, mint politikai szándéknyilatkozatban foglalt célkitőzések 

elfogadására és a további együttmőködésre 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Kormánya és Nógrád 
Megye Önkormányzata által 2011. október 3. napján megkötött megállapodásban, mint 
politikai szándéknyilatkozatban foglalt célkitőzéseket elfogadja, az abban foglalt alapelvekkel 
egyetért. 
A testület a Megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges jogszabályi rendelkezéseket 
figyelembe véve együttmőködik annak végrehajtásában. 
A közgyőlés felhatalmazza elnökét, hogy – a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között – 
a Megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, ezek eredményérıl a 
testületnek számoljon be. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
Határidı: folyamatos 2011. december 31. 
 
 
Salgótarján, 2011. október 7. 
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