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ELNÖKI JELENTÉS 
 

az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, 
a két ülés között történt főbb eseményekről, 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről és 
a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó 

bizottsági véleményekről, javaslatokról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. január 31-ei ülésére 
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai 
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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 82/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat 
rendelkezéseinek megfelelően – a határozat megküldése útján – értesítettem az illetékes 
támogatáskezelő szervezetet arról, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – 
költségvetési helyzetére tekintettel – nem csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához. 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 88/2012. (XII. 20.) Kgy. határozatban kapott 
felhatalmazás alapján 2012. december 20. napján aláírásra került a Kelet-Nógrádi 
Hulladékrekultivációs Társulás üzletrészének adás-vételére vonatkozó szerződés, továbbá 
ugyanezen napon kiegyenlítésre került a vételár is. Mindezek alapján módosításra került a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata, mely benyújtásra került a 
Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága részére. 

 
 

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

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. január 22-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött 2013. évi üléstervéről; a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének 
jóváhagyásáról, továbbá Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi összesített 
közbeszerzési terve meghatározásáról, valamint az ezzel összefüggő feladatok végrehajtásáról. 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. január 22-ei ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött támogatási szerződések lezárásáról; 2013. évi üléstervéről; a MAGYARGÉC 2000 
Kft. „Termelő kapacitás bővítése” tárgyú 120003103C támogatási szerződés számú pályázata 
kapcsán a foglalkoztatási kötelezettség csökkentésére irányuló kérelme elbírálásáról; a 
MAGYARGÉC 2000 Kft. „Termelő kapacitás bővítése” tárgyú 8/KKC/2003. támogatási 
szerződés számú pályázata kapcsán az árbevételi kötelezettség csökkentésére irányuló kérelme 
elbírálásáról, valamint a Szív a Szívért Alapítvány „Új organikus termék előállítása” tárgyú 
120005620C támogatási szerződés számú pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség 
teljesítéséhez részletfizetési kedvezmény biztosításáról.  

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-94. 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 
 
 

− 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 nemleges választ adott, így 
december elején a hónap végére szóló határidővel a választ nem adók ismételt megkeresése 
vált szükségessé. 
Figyelemmel arra, hogy a részesedések megszerzésére vagy elutasítására vonatkozó 
nyilatkozatok száma továbbra sem teljeskörű, újabb felhívás megküldésére került sor. 

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

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
 

Mindkét bizottsághoz beérkezett a Borenszki Ervin képviselő úr által az MSZP frakció nevében 
benyújtott Nógrád Megye Madách Imre Díjának visszavonására vonatkozó új napirendi pont 
javaslata. A bizottságok elutasították a téma napirendre tűzését. 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (IV. 
számú módosítás) 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 2 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 

 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 2 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 

− Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata 
elfogadására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 
December 12-én a „Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése” című kiemelt 
projekt bemutató sajtótájékoztatóját tartottuk a NORDA ügyvezetőjével, és a Mátraverebély-Szentkút 
Nemzeti Kegyhely igazgatójával közösen. Az Új Széchenyi Terv keretében a projekt több mint 2,45 
milliárd Ft támogatást kap a Magyar Államtól és az Európai Uniótól a fejlesztés megvalósítására. 
Ugyancsak december 12-én ünnepélyes projektzáró rendezvényen mondtam köszöntő beszédet. Az Új 
Széchenyi Program keretében Nógrád megyében megújult a Szarvasgede – Alsótold összekötő út 13,5 
kilométeres szakasza, több mint 1 milliárd forintból, mely 2012-ben Nógrád megye egyik legnagyobb 
mellékút felújítási projektje volt. 
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December 13-án a 2012. évi karácsonyi jótékonysági akció-sorozat salgótarjáni állomásaként az 
ÉMÁSZ által felajánlott adományok ünnepélyes átadásán vettem részt. A 3 x 1 millió Ft összegű 
adományt a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, a 
Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztálya 
kapta. 
 
December 14-én a TOP-50 magazin megjelenése alkalmából rendezett bemutatón vettem részt a 
Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. 
 
December 17-én a járási hivatalvezetők kinevezésére rendezett ünnepségen vettem részt Budapesten, 
a Millenáris Teátrumban. 
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott az állampolgárok és a 
helyben érdekelt szervezetek képviselői számára, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében.  
 
December 18-án a Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Jószolgálati Alapítványa meghívására 
melegétel-osztó jótékonysági eseményen vettem részt Salgótarjánban, az Erzsébet téren. 
 
December 19-én a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott az 
állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői számára Bánkon.  
 
December 20-án tartotta soros ülését közgyűlésünk. 
 
December 27-én a Tarján Glass Kft. gyáravató ünnepségén vettem részt. Az üzem beindításával a 
felszámolt Salgótarjáni Öblösüveggyár hagyományait szeretnék megőrizni. 47 munkahelyet teremtve, 
kézi gyártású poharak és kelyhek, kis sorozatú egyedi palackok előállítása tartozik a tevékenységi 
körükbe. 
 
2013. január 4-én részt vettem a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megalakítása, valamint a 
parancsnokság hivatásos állományának eskütétele alkalmából rendezett ünnepségen. 
 
2013. január 5-én a XXI. Gabora Gála jótékonysági teremlabdarúgó-torna eseményein vettem részt a 
Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. 
 
2013. január 8-án, Budapesten a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban a Nemzeti 
Közlekedési Stratégia előkészítése keretében megrendezett megyei fórumon vettem részt. 
 
 
 

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 

1-94. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
 
 
Salgótarján, 2013. január 24. 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 


















































































































































































































































