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a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 

bizottsági véleményekről, javaslatokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 20-ai ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai 
 
 



 2 

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 testület 61/2012. (VI.7.) Kgy. határozatával 
döntött az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, valamint a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács gazdasági társaságokban lévő részesedései 2012. január 1-jétől 
jogutódlással megszerzett, továbbá Nógrád Megye Önkormányzata saját jogon jegyzett 
üzletrészei értékesítéséről.  
A vételi szándék közlésére mind az ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és 
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., mind a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. társtulajdonosai felé – határidő 
megjelölésével – felhívás került kiküldésre, melyre a többségük válaszolt, nemlegesen. 
December elején a hónap végére szóló határidővel a választ nem adók ismételt megkeresése 
vált szükségessé abban a reményben, hogy az eltelt közel egy év alatt rendeződő 
feladatvállalások aktuálissá tették a részesedések megszerzésére irányuló akaratnyilvánítást. 
 

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

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. december 11-ei ülésén megtárgyalta az 
Egyházasdengeleg Község Önkormányzata 566-6/2012. iktatószámú, a Pásztói Muzsla 
Néptánc és Hagyományőrző Egyesület 364-4/2012. iktatószámú, az Együtt – Egymásért 
Mátraterenyén Egyesület 661-3/2012. iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről 
készült jelentést. 
 
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2012. december 11-ei ülésén döntött a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes 
támogatási szerződések lezárásáról, valamint a támogatási szerződésekben foglalt 
kötelezettségvállalások jogszabályi módosításából eredő változását, a szerződések lezárását 
rögzítő eljárásrendről. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 2-100. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
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3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy 2012. december 6-án egyeztetést folytattam le 
Besztercebányai Kerület Önkormányzatának elnökével, Vladimir Maňka úrral. A tárgyalás fő 
témája egy EGTC (az Európai Unió innovatív megoldása a határon átnyúló tartós 
együttműködések biztosításához), vagyis egy európai területi együttműködési csoportosulás 
létrehozása volt, továbbá mindkét fél ismertette egymással a 2014-2020-as időszakra szóló 
tervezési munkafolyamatok állapotát. 
Megegyeztünk abban, hogy felállítunk egy munkacsoportot – mely 7-7 főből áll –, hogy minél 
gyorsabban kialakíthassuk az EGTC létrehozásához szükséges közös nézőpontokat. 
Megállapodtunk abban is, hogy a munkacsoport havi egyeztetéseket fog lefolytatni – a 
legközelebbi találkozás előreláthatólag 2013. január végén lesz. Mindemellett rögzítettük, 
hogy kiemelten fontosnak tartja mindkét fél, hogy megfelelő ütemben készítse elő tervezési 
feladatait is. Ennek érdekében Maňka úr javasolta, hogy elevenítsük fel azokat a terveket, 
amelyeket már korábban megvalósításra érdemesnek ítélt a két fél, de megvalósításuk nem 
realizálódott (pl.: Hollókőtől Murányig kerékpárút tervei). 

 
 

− A céljelleggel nyújtott támogatásokról szóló 2/2012. számú együttes rendelkezés értelmében a 
közösségi célú alapítványok részére történő önkormányzati pénzeszközök átadására testületi 
döntést követően kerülhet sor. A közelmúltban egy olyan kérelem érkezett, amelyhez 
közgyűlési döntésre van szükség.  
A költségvetési rendelet 2. sz. mellékletének I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret terhére: a 
Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány KHSZ 
(Salgótarján) részére: karácsonyi ajándékozás és „egy tál melegétel” osztás 30.000 Ft-os 
támogatására teszek javaslatot. 

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

 
− Nógrád megye csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. Kitörési pontot jelenthet az 

idegenforgalom, melyhez első lépésként a turista útvonalak, túrázásra alkalmas erdei területek 
hulladéktól való megtisztítása szükséges. Természetesen a környezetvédelmi célokon és a 
megye turisztikai életének fellendítésén túl a megye foglalkoztatási helyzetének javítása is a 
célunk. Sajnos megyénk munkanélküliségi mutatói első helyen állnak az országos 
viszonylatban. A közfoglalkoztatás ebben a megyében egyenlőre még nem átmeneti megoldás, 
hanem nagyon sok álláskeresőnek az egyetlen munkajövedelmen alapuló megélhetési 
lehetőség. 2012-ben a foglalkoztatási problémához viszonyítva kevés közfoglalkoztatási 
támogatás érkezett a megyénkbe. A Nógrád Megyei Kormánymegbízottal, illetve a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatónőjével folytatott egyeztetések 
ismeretében javaslom, hogy Nógrád Megye Önkormányzata tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy az egész megye területét átfogó, komplex környezetvédelmi nagy ívű 
mintaprogram valósuljon meg. A tervezett projekt szakmai tartalma az illegális 
hulladéklerakók egész Nógrád megyében történő felszámolása, mely párosul a szelektív 
hulladékkezeléssel, hasznosítással, valamint a környezetvédelem szellemiségének 
nyilvánosságával, az illegális hulladéklerakók végleges megszüntetésével. A program első 
fázisaként feltérképezésre kerül a megye területén lévő illegális hulladéklerakók 
elhelyezkedése. Ezt követné a hulladék begyűjtése, szétválogatása, elszállítása, majd a 
munkafolyamat végén a megtisztított területek rekultivációjára kerülne sor, melyet 
környezettudatos akciók szervezése kísérne.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására.  
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4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. évi üléstervére 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi átmeneti gazdálkodására 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2012. évre meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés 
hivatalának köztisztviselőire vonatkozó, 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények 
alapjául szolgáló célok meghatározására 
 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
 

Az előterjesztést valamennyi bizottság zárt ülés keretében tárgyalta meg. Az előterjesztés a 
bizottságok javaslataival, véleményével egységes szerkezetbe foglaltan az elnöki jelentéssel 
egyidejűleg kerül megküldésre.  

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 
November 14-én előadást tartottam a Széchenyi Programiroda országos szakmai fórumsorozata 
keretében a Megyeháza dísztermében rendezett konferencián. 
 
November 14-15-én konzultációs fórumokon – a civilszféra, a városi önkormányzatok, kistérségek, 
LEADER Helyi Akciócsoportjai, vállalkozók, vállalkozói szervezetek, kamarák szakembereinek 
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bevonásával – foglalkoztunk a készülő „Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020” 
kapcsán a helyzetelemzés értékelésével, illetve a jövőbeli fejlesztési célkitűzések meghatározásával.  
 
November 15-én képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott köszöntőt a Magyar 
Tudomány Ünnepe keretében megrendezett „Nógrád megye szolár jövője” című konferencián.  
 
November 17-én a 8. Nógrádi Príma Díjátadó Gálán Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr volt jelen. 
 
November 20-án a Takarékossági Világnap alkalmából az OTP Nógrád Megyei Igazgatósága által 
szervezett gálavacsorával egybekötött ügyféltalálkozón vettem részt. 
 
November 22-én Szügy községben, a települési önkormányzat meghívásának eleget téve Barna János 
Béla alelnök úr vett részt a műfüves kispályaavató ünnepségen. 
 
November 23-án a Nógrád Megyei Agrárkamara és a MAGOSZ által szervezett Gazdafórumon vettem 
részt. 
A Bátonyterenyén „Felvidéki alapdokumentum vagy kisebbségi minimum” címmel rendezett 
konferencián mondtam megnyitó beszédet. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat Dr. Habsburg Ottó 100. 
születésnapja alkalmából szervezett emléknapon a Nógrádi Történeti Múzeumban. 
 
November 26-án a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének a megyei önkormányzatok 
rövid, közép és hosszú távú feladatait egyeztető megbeszélésén vettem részt.  
 
November 28-án képviseletemben Skuczi Nándor kabinetfőnök úr volt jelen a „XXI. 1956. október 
23. emlékfutás” díjátadó ünnepségén. 
 
November 29-én területfejlesztési konferenciát tartottunk, melyen Dr. Barta László főjegyző úr 
köszöntő szavai után „Nógrád megye fejlesztési lehetőségei” címmel tartottam előadást. A konferencia 
meghívott előadója volt többek között Salamin Géza, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Területfejlesztési és Tervezési Főosztályának vezetője, aki „Területi tervezés a kohéziós politika 2014-
2020-as időszakának tükrében” címmel tartott előadást. 
 
November végén és december elején – a karácsony közeledtével – több alkalommal óvodákban 
ajándékokkal, adományokkal kedveskedtem a kicsiknek. 
 
December 5-én a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás ülésén vettem részt. 
A Belügyminisztérium vezető munkatársaival Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában fórumot tartottunk az 5000 fő alatti települések adósságátvállalásáról. 
Dr. Barta László főjegyző úr a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett 2014-2020-as 
térségi/megyei tervezési fórumsorozat záró konferenciáján vett részt Budapesten. 
 
December 6-án hivatalomban fogadtam Vladimír Maňkát, a Besztercebányai Kerület 
Önkormányzatának elnökét. Az egyeztetés célja az együttműködés további feladatainak, módszerének 
és kereteinek megbeszélése a jövőbeli határmenti tervezés előmozdítása érdekében. A megbeszélést 
követően sajtótájékoztatót tartottunk. 
 
December 7-én a BGF PSzK Salgótarjáni Intézetének Tudomány Napi Konferenciáján tartottam 
előadást „A tudásalapú társadalom kihívásai Nógrád megyében” címmel. 
 
December 8-án az 1956-os salgótarjáni sortűz áldozatainak emlékezetére tartott Városi Gyásznap 
eseményein vettem részt és mondtam beszédet. 
 
December 9-én az „Advent Pásztón” elnevezésű rendezvényen vettem részt. 
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December 10-én Orbán Viktor miniszterelnök úr látogatott Salgótarjánba. A Polgármesteri Hivatalban 
tárgyalást folytattunk egyebek közt a megyénket érintő gazdasági kérdésekről, a jövőbeni fejlesztési 
koncepciókról, munkahelyteremtésről, a 21-es főút négysávosításáról, a közüzemi díjak mértékéről, 
valamint a kormány által tervezett adósságátvállalásról. 
 
 
 

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

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a bizottságai átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-100. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
3. 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 Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány KHSZ részére: 
karácsonyi ajándékozás és „egy tál melegétel” osztás 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződés előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért az illegális hulladéklerakók 

megszüntetéséhez kapcsolódó Start Mintaprogram előkészítésével, megvalósításával. A közgyűlés 
felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, illetve a program 
megvalósításához kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

 
Salgótarján, 2012. december 12. 
 
 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 


































































































































































































































