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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 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozata 4. pontjának megfelelően – 2011 
decembere folyamán – eljuttatásra került a megyében működő óvodák, valamint 
gyermekvédelmi-, idősek-, és fogyatékosok ellátását biztosító intézmények számára a 6 tonna 
alma-adomány. 
 

− A testület 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozatának 8. b) pontja szerint a Magyar Befektetési 
és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társasággal, a 2002. február 13. napján megkötött 
együttműködési megállapodást 2011. december 31-ével, közös meggyezéssel megszüntettük. 

 
− A közgyűlés 117/2011. (XI. 22.) Kgy. határozata 11. b) pontja alapján aláírásra került a 

Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvánnyal a támogatási 
szerződés, valamint megtörtént a hozzá kapcsolódó pénzügyi elszámolás is. 

 
− A testület 131/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatában – mely a 2011. évi költségvetés VII. sz. 

módosítása végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket tartalmazza – foglaltak egy része 
lezáródott (a könyvvizsgálói szerződés módosítása, a Nógrád Megyei Szakképzési-szervezési 
Társulással megkötött szerződés felmondása), de a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetséggel 
kötött feladatellátási szerződés 2011. december 31. napi hatállyal, közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez nem járult hozzá a szövetség. A tárgyalások folyamatban vannak. 
 

− A közgyűlés 133/2011. (XII. 15.), valamint 134/2011. (XII. 15.) Kgy. határozataival döntött 
arról, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 
intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló 2011. évi CLIV. törvény által biztosított lehetőséggel élve az ún. kivételes eljárás 
keretében az állami átvételt érintő vagyonátszállás alól egyes vagyonelemeket meghatározva 
megállapodást kíván kötni. 
A salgótarjáni bányamúzeum és kapcsolódó ingatlanai, ingóságai tekintetében Salgótarján 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a hollókői ingatlanok és ingóságok vonatkozásában 
Hollókő Község Önkormányzatával, továbbá a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja, mint a 2012. január 1-jével létrehozásra kerülő Nógrád Megyei 
Intézményfenntartó Központ képviselőjével a megállapodás 2011. december 15-én aláírásra 
került, azonban a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 
továbbiakban: MNV Zrt.) jóváhagyásáról – e jelentés elkészítése napjáig – nincs tudomásunk. 
A megállapodásban a felek arra vállaltak kötelezettséget, hogy 2012. január 15-ig megkötik a 
vagyonelemek térítésmentes átruházását rögzítő szerződést, melynek aláírása megtörtént, 
annak a feltételnek a kimondásával, hogy a hatályba lépésre csak az MNV Zrt. nyilatkozata 
birtokában kerülhet sor.  
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− A testület 136/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatában foglalt, a Szent Lázár Megyei Kórház 

2012. évre meghatározott Teljesítmény Volumen Korlátjának megemelése tárgyú levél, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága felé megküldésre került. 

 
− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és 

tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása tárgyú 138/2011. (XII. 15.) 
Kgy. határozat 2. pontjának az állami tulajdonba kerülő társasági részesdésekre, mint állami 
vagyonelemek átadás-átvételének eljárásrendjéről szóló külön megállapodás aláírása, valamint 
a védelmi titkársági feladatok ellátásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlás 
egyes kérdéseiről szóló megállapodás előkészítése folyamatban van. 

 
− A testület 139/2011. (XII. 15.) Kgy. határozatának megfelelően Nógrád Megye 

Önkormányzata Szent Lázár Megyei Kórházzal összefüggő fenntartói és tulajdonosi jogainak 
átadásáról szóló megállapodás aláírása folyamatban van. 

 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 

 
December 8-án  Bátonyterenyén „A maconkai víztározó környezetvédelmi-vízügyi fejlesztése” projekt 
zárórendezvényén mondtam köszöntő beszédet. 
 
Az 1956. december 8-i Salgótarjáni Sortűz áldozatainak emlékére rendezett Városi Gyásznap központi 
ünnepségén vettünk részt Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral és Dr. Barta László főjegyző úrral. 
 
December 13-án „A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum infrastrukturális fejlesztése oktatási-képzési 
szerepének, iskolabaráttá válásának elősegítésére” című projekt zárórendezvényén Dr. Bablena Ferenc 
István alelnök úr mondott köszöntő beszédet. 
 
December 14-én a BIOMED Kft. új kozmetikai üzemének átadásán, az ÉMOP versenyképesség 
javítását szolgáló telephelyfejlesztés projekt zárórendezvényén vettem részt Egyházasdengelegen. 
Ugyancsak december 14-én a főjegyző úr a Nógrád Megyei Kormányhivatal által szervezett jegyzői 
szakmai-koordinációs értekezleten vett részt 
 
December 15-én a közgyűlés ülését követően a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság ülésén vettünk 
részt a főjegyző úrral. 
 
December 18-án a Csécse Településért Egyesület által szervezett szabadtéri  karácsonyi rendezvényen 
mondtam köszöntőt. 
 
December 20-án a főjegyző úrral részt vettünk a Szent Lázár Megyei Kórházban rendezett projektzáró 
ünnepségen. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében közel 500 millió forintos beruházással megvalósult a sürgősségi betegellátás 
korszerűsítése. 
Szintén december 20-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a „Baglyaskő” Idősek Otthona 
karácsonyi ünnepségén. 
 
December 21-én Miskolcon az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén vettem 
részt Barna János alelnök úrral. 
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Ugyancsak 21-én a Nógrád Megyei Idősügyi Tanács soros ülésén Dr. Bablena Ferenc István alelnök 
úr vett részt. 
 
December 22-én  a Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén vettem részt, majd az 
egyházasdengelegi  „Hazaváró Karácsony” elnevezésű ünnepségen mondtam köszöntő beszédet. 
Ugyanezen a napon Barna János alelnök úr képviselte a megyei önkormányzatot a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság évzáró parancsnoki értekezletén. 
 
December 28-án ülésezett az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, melynek ülésén Dr. Barta László 
főjegyző úr vett részt.   
 
2012. január 5-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban a fejlesztéspolitikai koordinációért felelős 
államtitkár meghívására a megyei önkormányzatok által ellátandó területfejlesztési feladatokkal 
összefüggő tájékoztató értekezleten vettünk részt a főjegyző úrral. 
 
Január 6-án „Nógrád megye volt, Nógrád megye van, Nógrád megye lesz!” címmel sajtótájékoztatót 
tartottam. 
 
Január 7-én a XX. Gabora Gála jótékonysági teremlabdarúgó-tornán a rendezvény védnökeként 
vettem részt. 
 
Január 9-én Miskolcon, az Észak-Magyarországi Regionális Konzultációs Fórum ülésén vettünk részt 
a főjegyző úrral. 
 
Január 13-án Bátonyterenyén,  a határon átnyúló  együttműködés keretében megrendezett „Új úton a 
jövőnkért” című konferencián vettem részt. 
 
Január 16-án a Széchenyi Terv keretében megvalósult „Drégelypalánk és Hont községek 
szennyvízcsatornázásának kiépítése és az összegyűjtött szennyvíz bevezetése a meglévő dejtári 
szennyvíztisztító telepre” c. projekt záró rendezvényén Barna János alelnök úr vett részt. 
 
  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló 
beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
Salgótarján, 2012. január 18. 
 
      
 

    Becsó Zsolt 


