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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 áprilisi ülésén tárgyalta a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos 
intézkedések megtételére vonatkozó előterjesztést. A 38/2012. (IV. 26.) Kgy., valamint a 
39/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatokban foglaltak alapján a nyugat-nógrádi vasúti közlekedés 
érdekében felterjesztéssel éltünk az illetékes ágazati szervekhez. A beérkezett válaszokról több 
alkalommal is beszámoltam; a közgyűlés júniusi ülését követően a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumtól érkezett véleményről jelen elnöki jelentés mellékleteként adok számot. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 

 
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2012. július 12-ei, valamint 30-ai soron kívüli ülésein döntött a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések módosításáról, 
valamint a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források 
terhére megkötött támogatási szerződések lezárásáról. 
2012. szeptember 18-ai ülésén döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról, 
valamint a MÁTRA PACK és Trade Kft. „Meglévő major átalakítása szálláshellyé” 
120001403C tárgyú pályázathoz kapcsolódó törlesztő-részlet csökkentésére, a visszafizetési 
futamidő módosításáról. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-39 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

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

 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2012. július 1-jén lépett hatályba a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény. A jogszabály lehetőséget ad 
rá, hogy a megyei önkormányzat megyei értéktárat, valamint Megyei Értéktár Bizottságot 
hozzon létre, amely szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak 
adatainak összesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye területén fellelhető 
nemzeti értékek azonosításáról, és megküldi azt a Hungarikum Bizottságnak. A törvény 
felhatalmazást ad a Kormánynak – többek között arra –, hogy rendeletben állapítsa meg a 
megyei értéktárak létrehozására és gondozására, valamint a Megyei Értéktár Bizottságok, 
felállítására és működésére vonatkozó szabályokat. Megítélésem szerint fontos lenne 
elkészíteni Nógrád megye értéktárát, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, 
emberi, tárgyi és természeti) kincsünk összegyűjtésre, rendszerezésre és bemutatásra kerül, 
valamit létrehozni a Megyei Értéktár Bizottságot, mely végzi a már fellelt, illetve a még nem 
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azonosított értékek megőrzését, felderítését. 
 

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

− Az céljelleggel nyújtott támogatásokról szóló 2/2012. számú együttes rendelkezés értelmében 
a közösségi célú alapítványok részére történő önkormányzati pénzeszközök átadására 
képviselő testületi döntést követően kerülhet sor. A közelmúltban kettő olyan kérelem 
érkezett, amelyhez közgyűlési döntésre van szükség. 
A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret terhére: 
a) a Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIV. Ceredi Ifjúsági 

Művészeti Alkotótábor megrendezésének 25.000 Ft-os; 
b) a Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány (Kisbágyon) részére: 10 éves 

jubileumi megemlékezés megrendezésének 20.000 Ft-os 
támogatására teszek javaslatot. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 
 
− A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkára felkérésére a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-83. §-ai alapján megalakuló megyei 
fejlesztési és képzési bizottságba Csank István Csabát, a Borbély Lajos Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium igazgatóját delegáltam. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy várhatóan október hónap folyamán soron kívüli 
ülésre kerül sor, mely összehívásának indokáról, valamint időpontjáról a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendeletben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően fogom értesíteni a testület tagjait. 

 
4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt 
elmaradt, az bizottság elnöke – az Ügyrendjüknek megfelelően – az ülést a közgyűlést megelőzően 
9:00 órára hívta össze. 

 

− Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. 
számú módosítás) 

 Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
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− Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezésére  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
− Javaslat  

I.  Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására  

II.  a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata 
fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) 
alapján megtett intézkedések tudomásul vételére 

 Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 

(II. forduló) 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
− Javaslat a Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 

megújítására (II. forduló) 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon 

igénylésére 
 Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
− Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb 

területfejlesztési feladatokról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
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A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
Az előterjesztés kiegészítése az elnöki jelentéssel egyidőben kerül megküldésre, melyet a 
Területfejlesztési Bizottság a közgyűlés ülését megelőzően tárgyal meg. 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 
Június 3-án a  „Bujáki Vasárnap” megnyitásaként köszöntő beszédet mondtam, valamint részt vettem 
a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által 
szervezett „Országzászló-emlékhely” avató ünnepségen. 
 
Június 5-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Környezetvédelmi 
Világnap alkalmából rendezett konferencián, az Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi 
Központban. 
 
Június 6-án Dr. Barta László főjegyző úr vett részt azon a konferencián, melyet a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium szervezett „Területi tervezés a határtérségekben” címmel. 
 
Június 7-én a Salgótarjáni Kézilabda Club díjátadó ünnepségén mondtam köszöntőt és adtam át a NB 
II. Keleti-csoport junior bajnokainak aranyérmeit. 
 
Június 8-án állattartótelep-avató ünnepségen vettem részt Bokor községben. 
 
Június 12-15-ig, valamint 19-22-ig Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. a 2014-2020-as időszak átgondolt, összehangolt fejlesztési céljainak 
meghatározása érdekében tervezési programsorozatot indított. Ezeken a városonként és 
mikrotérségenként szervezett „fejlesztő műhelyeken”, konzultációkon Dr. Barta László főjegyző úrral 
és Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral együtt vettünk részt.  
 
Június 16-án ellátogattam a salgótarjáni Tóstrand területén rendezett „Tóparty Fesztivál” eseményeire. 
 
Június 19-én képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt azon a találkozón, 
amelyet a Salgótarjánba látogató Ilan Mor, Izrael Állam Magyarországi Nagykövete tiszteletére 
szerveztek a városházán, valamint az „Izrael egykor és most – Az álom valóra válik”, hologramok 
Izrael 60 éves történetéből című kiállítás megnyitó ünnepségén a József Attila Művelődési és 
Konferencia Központ Üvegcsarnokában. 
 
Június 23-án a varsányi Nemzetközi Kézműves Találkozó keretében a „Tájak, ízek, kultúrák” 
Fesztivál megnyitó ünnepségén mondtam köszöntőt. 
Ugyanezen a napon részt vettem az egyházasdengelegi „Hazaváró Juniális”, a maconkai tó partján 
megrendezett „XIII. Tóparti Randevú”, valamint a mátranováki „2. Vargánya Fesztivál” eseményein. 
 
Június 27-én jelen voltam a Szent Lázár Megyei Kórház Semmelweis Napi ünnepségén. 
 
Június 29-én köszöntőt mondtam a Hollókő Község Önkormányzata által szervezett „Hollókőiek 
Napja” rendezvényen. 
 
Július 2-án Barna János Béla alelnök úr vett részt Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
annak az országos pályázatnak a zárásaként megrendezett díjátadó ünnepségen, amelyen a 
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hagyományőrzésben élenjáró alkotó, a Nógrád megyei Bocsi Éva Magyar Kézműves Remek-díjas 
népviseleti babakészítő népi iparművésznek önkormányzatunk képviseletében ajándékcsomagot adott 
át. 
 
Július 4-én a bátonyterenyei ipari parkban a „Bátonyterenye ipari terület alapinfrastruktúrális 
fejlesztése és termelő tevékenységéhez kapcsolódó üzemcsarnok építése” című uniós 
társfinanszírozással megvalósuló projekt alapkőletétellel egybekötött nyitó rendezvényén mondtam 
köszöntő beszédet. Az eseményen jelen volt Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr is. 
 
Július 7-én az immár hagyományos „Herencsényi Palóc Búcsú” alkalmával mondtam ünnepi beszédet. 
 
Július 8-án a „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok keretében a Tar-Fenyvespusztán található 
emlékműnél, képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott köszöntő beszédet. 
 
Július 10-én a kozárdi faluházban, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében megújuló 
Szarvasgede-Alsótold összekötő út – amely egyben a régió legnagyobb mellékút felújítási projektje – 
programindító rendezvényén mondtam ünnepi köszöntőt. 
 
Július 11-én Hollókő Község Önkormányzatának meghívására a megyénkben tartózkodó erdélyi 
Torockó település delegációját fogadtam. 
Ugyanezen a napon Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Parlamentben vett részt azon az 
eseményen, amelyet a Hanns-Seidel-Alapítvány és a Polgári Szécsényért Alapítvány közösen 
szervezett tehetséges, hátrányos helyzetű fiataloknak. 
 
Július 16-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. 
félévet értékelő, valamint II. félévi feladatszabó megyei tiszti értekezletén képviselte 
önkormányzatunkat. 
 
Július 17-én a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében a ”Teret a térnek és a megyéknek 2014-
20”, ESPON műhelybeszélgetés és megyei tervezési fórumon Dr. Barta László főjegyző úr vett részt.  
 
Július 19-én Barna János Béla alelnök úr Balassagyarmaton az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. direktfröccsöntő gépének ünnepélyes átadásán vett részt. 
 
Július 22-én  a rimóci  Palóc Szőttes Kulturális Napok Gáláján Barna János Béla alelnök úr volt jelen. 
 
Július 23-án a Régió FINANSZ Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén 
képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt. 
 
Július 30-án a meghívásunkra a megyénkben tartózkodó kínai Guizhou tartomány delegációját 
fogadtuk Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral. A testvérkapcsolati delegáció tagjai sorában volt a 
tartomány kormányzó-helyettese, az agrárbizottság titkára, a mezőgazdasági osztály igazgatója, a 
külgazdasági osztály igazgatója, a központi hivatal titkára, a statisztikai hivatal vezetője. A 
mezőgazdasági együttműködés – amely okán a delegáció megyénkbe látogatott – főként a 
burgonyatermesztést és faipari feldolgozást célozza meg. Üzleti kapcsolatokat érintő kérdésekben 
előrehaladott tárgyalások folynak az autóipari innováció tekintetében. 
 
Július 31-én sajtótájékoztatót tartottam a megyénkbe érkező újabb jelentős összegű támogatásokról. 
 
Augusztus 4-én az újjáépített nógrádsipeki sportöltöző megnyitó ünnepségén, a mátramindszenti 
falunapon, valamint a kisbágyoni játszótér-avatással egybekötött falunapon mondtam köszöntő 
beszédet. 
 
Augusztus 5-én a Sámsonházi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghívására részt vettem a XVIII. 
Szlovák Nemzetiségi Letelepedési Ünnepségen. 
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Augusztus 16-án sajtótájékoztatón jelentettem be több, nagyon fontos induló nógrádi fejlesztést. 
 
Augusztus 18-19-20-án Szent István napi ünnepségeken mondtam ünnepi beszédeket Héhalomban, 
Rákóczibányán, Mátraterenyén, Bátonyterenyén, Palotáson, Bujákon, valamint részt vettem a kozárdi 
„Palóc Vágta”, a nagykeresztúri, a bárnai falunap és a somoskőújfalui „István napi díjugrató” 
rendezvényeken. 
 
Augusztus 25-én köszöntő beszédet mondtam Alsótoldon a „XVI. Toldi Nap”, a Somosi falunap 
megnyitóján és részt vettem a mátraverebélyi, lucfalvai falunap rendezvényein, valamint 
Szurdokpüspökiben az „5. Libafesztivál”-on. 
 
Augusztus 29-én közös sajtótájékoztatót tartottam a NORDA ügyvezetőjével, Kormány Krisztiánnal 
az Új Széchenyi Terv ÉMOP eredményeiről, illetve a nemrég megjelent TDM pályázat részleteiről. 
 
Augusztus 31-én bányásznapi emlékünnepségeken vettem részt Mátranovákon és Zagyvapálfalván. 
 
Szeptember 1-jén ugyancsak bányásznapi megemlékezéseken vettem részt Nagybátonyban és 
Kisterenyén. Szintén ezen a napon jelen voltam a szilaspogonyi X. Kőleves Fesztiválon, valamint a 
pásztói Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda ünnepélyes megáldásán, első tanévnyitó ünnepségén. 
 
Szeptember 2-án rendezték Mátraterenyén a 62. Bányásznap megyei központi ünnepségét, melyen 
ünnepi beszédet mondtam. 
Szintén ezen a napon nyitottam meg a mátramindszenti általános iskola tanévnyitó ünnepségét. 
 
Szeptember 3-án Salgótarjánban a SKÁID Gagarin Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén vettem 
részt. 
 
Szeptember 5-7-ig Sárváron, a Parlament FIDESZ-Frakciójának ülésén vettem részt. 
 
Szeptember 5-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr előadást tartott „A Tájak Korok Múzeumok 
Klub Egyesület” salgótarjáni rendezvényén, „A civil szervezet jelene, jövője és feladatai” témakörben. 
 
Szeptember 6-án Dr. Barta László főjegyző Miskolcon, a Regionális Fejlesztési Tanácsok 
megszűntetésével kapcsolatos egyeztetésen vett részt. 
 
Szeptember 7-én, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állományértekezletén Dr. Barta László 
főjegyző úr képviselte önkormányzatunkat. 
 
Szeptember 8-án köszöntőt mondtam a Balassagyarmaton megrendezett Nógrád Megyei Polgárőr és 
Vadásznap, a cserhátszentiváni falunap, a vanyarci „9. Haluskafesztivál” és a „XVII. Szuhai Búcsú” 
alkalmából. 
 
Szeptember 9-től 13-ig kínai meghívásra, megyei delegáció tagjaként Barna János Béla alelnök úr a 
Guizhou tartományban megrendezett „Nemzetközi Kiállítás és Befektetési Vásár”-on vett részt.   
 
Szeptember 14-én a Pásztó Városi Önkormányzat által pályázott és megvalósított „Kövicses Patak 
Hasznosi Mederrendezése” c. projekt ünnepélyes záró-rendezvényén mondtam köszöntő beszédet, 
valamint ismertetőt az Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási lehetőségeiről és 
eredményeiről. 
 
Szeptember 15-én hagyományteremtő szándékkal – a VI. Nógrádi Megyenaphoz kapcsolódóan - 
került sor az „l. Nógrád megyei Palóc Pálinka Ünnep” megrendezésére Nagykeresztúrban, ahol 
beszédet mondtam.  
Részt vettem a „Kozárdi Szüret” eseményein, ünnepi beszédet mondtam a nagylóci és a dorogházi 
falunapon.  
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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 

1-39 sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3.  

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy létrehozza a 
Megyei Értéktár Bizottságot. A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a 
Bizottság létrehozása, működése szabályait tartalmazó rendelet kidolgozásáról legkésőbb a 
vonatkozó Kormányrendelet megjelenését követő testületi ülésre. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
b) A testület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 40. sz. melléklete szerinti nyomtatványt tegye 

közzé az önkormányzat honlapján, valamint juttassa el a megye civil szervezetei, 
önkormányzatai részére, hogy minél szélesebb körben fel lehessen mérni a megye értéktárba 
vehető értékek körét. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
c) A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a megyei értéktár fenntartása, mint célkitűzés 

kerüljön beillesztésre a Gazdasági Programba, továbbá a megyei területfejlesztési koncepció 
kidolgozása során fordítsanak kiemelt figyelmet ezen értékek előtérbe helyezésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) Kgy. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret 
terhére:  
a) A Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIV. Ceredi Ifjúsági 

Művészeti Alkotótábor megrendezésének 25.000 Ft-os 
b) A Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány (Kisbágyon) részére: 10 éves 

jubileumi megemlékezés megrendezésének 20.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 

Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-83. §-ai alapján megalakuló 

megyei fejlesztési és képzési bizottságba Csank István Csaba delegálását utólagosan jóváhagyja. 
 

Salgótarján, 2012. szeptember 19. 
 
 
          Becsó Zsolt 
































































































