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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 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 67/2012. (IX. 27.) Kgy. határozat (továbbiakban: 
határozat) 3. b) pontjának megfelelően a Nógrád Megyei Értéktár létrehozásához kapcsolódó 
nyomtatvány a megyei önkormányzat honlapján közzétételre, illetve a megye civil szervezetei, 
valamint önkormányzatai részére elektronikus úton megküldésre került. A beküldött 
nyomtatványok adatai összesítésre kerülnek annak érdekében, hogy – a Megyei Értéktár 
Bizottság létrehozása idején – már rendelkezésre álljon egy komplett adatbázis az abba 
felvehető értékekről. 
 

− A testület 72/2012. (IX. 27.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy a területfejlesztésről és 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításából eredő feladatellátási 
kötelezettsége teljesítéséhez kezdeményezi a Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatti ún. 
Megyeháza I. emeleti jobbszárny 101-107. sz. irodahelyiségek és az ott található ingóságok 
tulajdonba adását, illetve az erre vonatkozó igény elutasítása esetén a használatba való 
átadását. 
A határozat intézkedésre utasító részének megfelelően egyeztetésre került sor a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőivel, akik a Kormánymegbízott jóváhagyásához kötötték 
a döntéshozatali eljárás megindítását. 
A Kormánymegbízott álláspontja szerint az önkormányzat tulajdonában, illetve használatában 
lévő irodák és tárgyalók elegendőek az önkormányzat feladatellátásához. Közlése szerint a 
vagyonkezelés átadása, a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ utódszerveinek területi 
igénye kapcsán előálló bizonytalansági tényezők mellett az önkormányzat további területi 
igényeinek támogatása nem áll módjában. 

 
− A közgyűlés a 73/2012. (IX. 27.) Kgy. határozata 2. pontja alapján elfogadta az Országos 

Területfejlesztési Koncepció Nógrád megyére vonatkozó megyei fejezetét, amely a közgyűlés 
határozatával együtt az illetékes szaktárcák részére megküldésre került. 
A határozat 3. pontja szerint elfogadott Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs 
Fórum Ügyrendjének aláírása megtörtént. 
A határozat 6. pontja alapján a közgyűlés megbízta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft-t a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció feltáró és javaslattevő 
munkarészeinek elkészítésével. Az erre vonatkozó megbízási szerződés megkötésre került, 
továbbá a koncepció helyzetfeltáró munkaanyaga elkészült, az eddig beérkezett észrevételek, 
javaslatok alapján a végleges változat kidolgozása folyamatban van.  

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

− A Területfejlesztési Bizottság 2012. október 30-ai soron kívüli ülésén döntött a Nógrádi 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött 
támogatási szerződések lezárásáról. 
2012. november 13-ai ülésén döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által 
kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról, a 
MAGYARGÉC 2000 Kft. „Asztalosipari kapacitásbővítés” 20/MPA/2003. tárgyú Támogatási 
szerződés lezárására vonatkozó 53/2012. (IX. 18.) TERB. határozat módosításáról, valamint a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
által kezelt források terhére megkötött Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása „Kistérségi 
szintű gyermekek otthonának kialakítása) tárgyú pályázat kérelmének elbírálásáról. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-139. 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 a Területfejlesztési Bizottság 2012. november 13-ai 
ülésén a ,,Tájékoztató Nógrád megye háziorvosi ellátásról” szóló előterjesztés kapcsán 
Látkóczki Bálint képviselő úr kezdeményezte, hogy a téma kerüljön beillesztésre a 
területfejlesztési koncepcióba. Ennek megfelelően – tekintettel arra, hogy a javaslattal 
egyetértek – indítványozom, hogy a közgyűlési meghívóban 7. számú napirendi pontként 
szereplő tájékoztatóhoz kapcsolódóan a következő határozati javaslatot fogadja el a testület: 
 

,,HATÁROZATI JAVASLAT 
Nógrád megye háziorvosi ellátásról szóló tájékoztató 

elfogadására 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
háziorvosi ellátásról szóló tájékoztatót. 
A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a megye egészségügyi helyzetének bemutatása 
– különös tekintettel a háziorvosi, illetve gyermekorvosi ellátásra –, mint kiemelt terület 
kerüljön beillesztésre a megyei területfejlesztési koncepcióba. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

  dr. Barta László, megyei főjegyző” 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a testület 2012. december 20-ai ülésén önálló 
napirendi pont keretében, Deé András, regionális igazgató fog előadást tartani a Széchenyi 
Programiroda működéséről. A napirend felvételére szóbeli napirendi pontként az ülésen fog 
sor kerülni. 

 
 
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, a bizottság elnöke – az Ügyrendjüknek megfelelően – az ülést a közgyűlést megelőzően 
9:00 órára hívta össze. 
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− Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
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 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára 
 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, 0 tartózkodás 

 
 

− Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. 
negyedévi teljesítéséről 
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, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró 
munkaanyagáról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 

fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 
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− Tájékoztató Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 
 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és 4 igen szavazattal 
jóváhagyólag tudomásul vette. 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a közgyűlést megelőzően tárgyalja meg, 
döntéséről a bizottság elnöke a testület ülésén számol be. 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 
Szeptember 18-án  részt vettem Szurdokpüspökiben a „Zagyva-Projekt”, Boldog-Salgótarján között 
tervezett kerékpárút  Nógrád megyei szakaszának kialakításával foglalkozó egyeztetésen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr megyei foglalkoztatáspolitika témakörben tartott előadást 
Salgótarjánban, a „Szív a szívért” Alapítvány projektzáró ünnepségén. 
 
Szeptember 21-én tartottuk a VI. Nógrádi Megyenap alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésünket 
Hollókőben. 
 
Szeptember 22-én részt vettem a Zagyvarónán rendezett „Zagyva Nap” eseményein. 
 
Szeptember 23-án jelen voltam a  Salgótarjáni Evangélikus Templom koszorúzással egybekötött 
ünnepi szertartásán,  a pásztói „28. szüreti felvonulás és 8. szőlő- és borünnep” programjain. 
 
Szeptember 24-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén. 
 
Szeptember 25-én Dr. Barta László főjegyző úr vett részt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által 
szervezett, területfejlesztéssel foglalkozó „Megyei Fórum Találkozó”-n. 
 
Szeptember 26-án Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Magyar 
Közlekedési Klub által rendezett „Utasfórum a jobb közösségi közlekedésért” című konferencián. 
 
Szeptember 27-én tartotta közmeghallgatással, vitanappal egybekötött ülését a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Szeptember 28-án a Belügyminisztérium „Helyi Önkormányzatok Napja” alkalmából rendezett 
ünnepségén Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte a Nógrád Megyei Önkormányzatot. 
Dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Koncepciójának 
előkészítésére létrejött területfejlesztési munkacsoport ülésén vett részt. 
 
Szeptember 29-én a  bujáki  „Kapitán György bajvívás és szüreti felvonulás”,  a   „Bátonyterenyei 
Városnapok”, a palotási „Cserhátalja Folklórünnep és Szüreti Vigalom” eseményein vettem részt. 
 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben jelen volt és köszöntőt mondott az Idősek 
Világnapja alkalmából a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban rendezett 
ünnepségen.    
 
Szeptember 30-án Nemti Község Önkormányzatának meghívására ünnepi köszöntőt mondtam a Szent 
Mihály napi falunapon. 
 
Október 1-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a Nógrád Megyei Építész Kamara 
meghívásának eleget téve a „Nógrád építészete” c. kiállítás megnyitóján és a kamara által alapított 
díjak átadó ünnepségén. 
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Október 5-én a BLSZSZK Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium aradi vértanúk tiszteletére és a 
rendésznövendékek fogadalomtétele alkalmából rendezett ünnepségen képviseletemben Dr. Bablena 
Ferenc István alelnök úr mondott köszöntő beszédet. 
 
Október 6-án részt vettem Karancsberényben, az ÉMOP település-rekonstrukciós pályázat keretében 
felújított művelődési ház ünnepélyes felavatásán, valamint beszédet mondtam Pásztón az Aradi 
Vértanúk tiszteletére rendezett emlékünnepségen. 
 
Október 7-én a felújított egyházasdengelegi evangélikus templom újraszentelő ünnepségén vettem 
részt. 
 
Október 8-án jelen voltam a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén. 
 
Október 10-én részt vettem a Szurdokpüspökiben tartott „Zagyva Projekt” értekezleten. 
Dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Koncepciójának 
előkészítésére létrejött területfejlesztési munkacsoport ülésén vett részt. 
 
Október 12-én a fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Mátraterenyei Hagyományőrző Egyesület 
rendezvényén vettem részt. 
 
Október 13-án a „Héhalmi Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” c. projekt záró 
ünnepségén mondtam köszöntő beszédet. 
 
Október 17-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott köszöntőt azon a „Tájtörténet” című 
időszaki kiállítás megnyitón, melyet a Szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban rendeztek Antal András 
keramikusművész munkáiból. 
 
Október 18-án Dr. Barta László főjegyző úrral részt vettünk Egerben, az Észak-magyarországi 
Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén. 
 
Október 19-én, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
megújult csesztvei Madách Emlékház átadó ünnepségén mondtam köszöntő beszédet. A felújított 
múzeumépület – Magyarország egyetlen Madách-emlékhelye –, a projekt keretében most szintén 
felújított, Szlovákiában fekvő alsósztregovai kastéllyal együtt, a kulturális turizmus fontos színhelye. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Hugyagon tizenegyedik alkalommal megrendezett „Hadady-Hargitay 
Emlékfutás”-on mondtam ünnepi beszédet.  
A koszorúzással egybekötött ünnepségen Barna János alelnök úr is részt vett. 
Ugyancsak beszédet mondtam az Erdőkürtön rendezett ünnepi megemlékezésen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviseletemben részt vett a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság 
elnökének meghívására a hasznosi víztározó biztonsága érdekében végrehajtott és végrehajtandó 
feladatokkal foglalkozó értekezleten. 
 
Október 22-én részt vettem a Bér, virágospusztai Nemzeti Emlékhelyen rendezett emlékünnepségen, 
valamint Bátonyterenye Város Önkormányzata által rendezett ünnepi megemlékezésen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Béren, Bátonyterenyén és a Vanyarcon rendezett ünnepségeken 
volt jelen. 
 
Október 23-án az 1956. évi forradalom és szabadságharc 56. és Salgótarján várossá nyilvánításának 
90. évfordulója tiszteletére rendezett „XXI. Október 23. Emlékfutás” ünnepi utcai futóversenyének 
koszorúzással egybekötött megnyitó ünnepségén vettem részt. 
 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására az 1956. évi forradalom és 
szabadságharc évfordulója és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja alkalmából a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében tartott városi ünnepségen mondtam 
ünnepi beszédet. 
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Barna János alelnök úr a Balassagyarmat Város Önkormányzata által rendezett ünnepi 
megemlékezésen vett részt. 
 
Október 24-én nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó ünnepség keretében, Dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úr Nógrád Megye Önkormányzata nevében, béren kívüli juttatásban részesített 7 rendőrt a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.  
 
Október 31-én „Bátonyterenye városközpontjának fejlesztése” c. projekt - melynek keretében megújult 
az Ady Endre Művelődési Központ - ünnepélyes záró rendezvényén mondtam köszöntőt. 
 
November 4-én részt vettem a bátonyterenyei tekepálya-felújítás projektnyitó rendezvényén. 
 
November  8-án képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt Budapesten „A 
Szabadság Hősi” című film díszbemutatóján. 
 
November 9-én a szarvasgedei orvosi rendelő felújítás utáni átadó ünnepségén, és Salgótarjánban a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett „Könyvtárak éjszakája” 
elnevezésű programon mondtam köszöntőt. 
A Szent Imre Keresztény Általános Iskola Gimnázium és Szakképző Iskola meghívására Dr. Bablena 
Ferenc István alelnök úr képviselt önkormányzatunkat a „Szent Imre Napok” eseményein. 
 
 

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 

1-139. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
 
 
 
Salgótarján, 2012. november 15. 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 
























































































































































































































































































