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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 az 5/2013. (I. 31.) Kgy. határozat 2. pontjának 
megfelelően megküldésre került a Magyar Államkincstár részére a Nógrád Megyei 
Önkormányzati Hivatal új alapító okirata, melyet átvezettek a törzskönyvi nyilvántartáson. 
Továbbá a névváltozás vonatkozásában értesítésre került minden érintett.  
 

− Tájékoztatom a testületet, hogy a 6/2013. (I. 31.) Kgy. határozatban foglaltaknak megfelelően 
a közgyűlés és szervei módosított Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetbe 
foglalt dokumentuma közzétételre került a honlapon. 
 

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

− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. március 12-ei ülésén – átruházott hatáskörben – a 
2013. január 31-éig be nem érkezett, illetve az azon a napon esküt tett képviselő által 
benyújtott vagyonnyilatkozatokat vizsgálta felül. Megállapította, hogy 2 képviselő 
vagyonnyilatkozata érkezett be. Zárt ülés keretében döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. helyszíni ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételéről. 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. március 12-ei ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a CAT-PO Építő, Szolgáltató- és 
Kereskedelmi Kft., valamint a VASSZER-Raktártechnika Raktártechnikai Kft. kérelmének 
elbírálásáról; a V és T Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. jelzálogjog törlési kérelme 
elbírálásáról. 
Zárt ülés keretében tudomásul vette a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. helyszíni 
ellenőrzéséről készült jelentést. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-82 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 szükségessé vált a testület 86/2012. (XII. 20.) Kgy. 
határozattal elfogadott 2013. évi ülésterve módosítása tekintettel arra, hogy az eredetileg 
április 18-ára tervezett közgyűlés időpontját célszerűnek látom április 25-ére halasztani, 
továbbá ezen a közgyűlésen szükségessé válik megtárgyalni  
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− a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját, 2013. évi 
üzleti tervét, valamint a működésére vonatkozó további intézkedésekre vonatkozó 
javaslatot;  

− a törvényi előírásoknak megfelelően a közgyűlés 2014. évi költségvetési 
koncepcióját (ez a téma egyidejűleg törlésre kerül a novemberi közgyűlés tervezett 
napirendjei közül), valamint 

a június 6-ára tervezett közmeghallgatás témáit – képviselői jelzésből adódóan – javaslom 
kibővíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága tájékoztatójával. 

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

 
− Pest Megye Közgyűlésének Elnöke a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsról (a 

továbbiakban: DTFT) 2013. február 18-ai levelében a következő helyzetértékelést adta: 
„A regionális és megyehatáron átnyúló Dunakanyar és térsége országos jelentőségű, kiemelt 
üdülőkörzet területfejlesztési feladatainak ellátására a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács, a 
Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2004. 
december 13-án létrehozta a DTFT-t. 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) 28. § (1) bekezdése szerint a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a 
megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei 
önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi 
kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok 
egyetemleges jogutódok. 
A fenti rendelkezés alapján az alapító megyei területfejlesztési tanácsok esetében a jogutód az 
adott megyei önkormányzat. Az alapító regionális fejlesztési tanácsok esetében, amennyiben 
azok tagjai közül valamely megyei önkormányzat a DTFT által ellátott egyik tevékenységében 
sem volt területileg érintett, úgy a jogutódlás tekintetében a Tftv. 28. §-a alapján nem 
tekinthető az érintett Regionális Fejlesztési Tanács jogutódjának. 
A fentiek alapján a DTFT Tanácsot alapítók jogutódjai a következők: 

- Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódjaként: Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat 

- Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódjaként: Pest Megye 
Önkormányzata 

- Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács jogutódjaként: Nógrád Megyei 
Önkormányzat 

- Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként: Nógrád Megyei 
Önkormányzat 

- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként: Komárom-
Esztergom Megyei Önkormányzat 

- Pest Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódjaként: Pest Megye Önkormányzata 
2011. július 1. napjától a DTFT munkaszervezeti feladatait a Dunakanyari és Pilisi 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása (a továbbiakban: DPÖTKT) látta el, amely 
egyben kistérségi területfejlesztési tanácsként is működött. 
A Tftv. 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a kistérségi területfejlesztési 
tanácsok megszűntek. 
2012. december 31. napjával a DPÖTKT tagönkormányzatai megszüntették DPÖTKT-t, mind 
a DPÖTKT munkaszervezetét. Tekintettel arra, hogy a DTFT irattári anyagai a DPÖTKT 
birtokában vannak a jogutódoknak szükséges döntést hozniuk arról, hogy a továbbiakban ki 
lássa el a DTFT munkaszervezeti feladatait. 
A DTFT munkaszervezetének megszűnése miatt és iratainak kezelése érdekében Pest Megye 
Önkormányzatának Közgyűlése 6/2013. (02. 15.) PMÖ határozatával hozzájárult, hogy a 
DTFT munkaszervezeti feladatait ideiglenesen a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal lássa 
el.” 
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A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai ülésére ugyanezen tartalmú 
döntés beterjesztésére került sor.  
A DTFT tagjainak személyében bekövetkezett változások és a jogszabályi háttér jelentős 
átalakulása miatt a DTFT megszűntetésére és új szervezeti formában történő újraalakítására 
vonatkozó javaslat is megfogalmazódott, melynek kidolgozása jelenleg is folyik.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására. 

 
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 Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
I. alapító okiratának módosítására 
II. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 

  Az előterjesztési valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 

Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről 
Az előterjesztési a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 
 

− Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 
kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Az előterjesztési a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

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

 
II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Január 25-én – a hagyományoknak megfelelően – az idén is sor került a Madách-ünnepség 
megrendezésére Balassagyarmaton, melynek keretében Barna János alelnök úr képviselte 
önkormányzatunkat a koszorúzási ünnepségen. A központi ünnepségen köszöntő beszédet mondtam, 
valamint átadtam Nógrád Megye Madách Imre Díját Fürjesi Csaba festőművész és a Mikszáth Kálmán 
Társaság részére. 
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Január 27-én Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának meghívására jelen voltam a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a József Attila Művelődési és Konferencia Központban rendezett 
ünnepségen. 
 
Január 29-én dr. Mihalovics Péter, az Új Nemzedék Jövőjéért Program kormányzati koordinációjáért 
felelős miniszteri biztos Bátonyterenyén tartott fórumán vettem részt.  
Barna János alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a 
Civitas Fortissima Kör által rendezett Balassagyarmat a „Legbátrabb város”, a megszálló cseh 
katonaság 94 évvel ezelőtti kiűzésére emlékező ünnepségen. 
 
Január 30-án Alsósztregován, a „Közös örökségünk: Madách” elnevezésű határon átnyúló szlovák-
magyar projekt záró rendezvényen mondtam ünnepi köszöntőt. A felújított Madách-kastély a magyar 
irodalmi emlékhelyek egyik legjelentősebbike.  
 
Január 31-én tartotta soros ülését közgyűlésünk. 
A megyei tűzmegelőzési bizottság alakuló ülésén vettem részt a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon. 
 
Február 4-én sajtótájékoztatót tartottam az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben kialakított 
szabad vállalkozási övezetekről. Nógrád megyében három szabad vállalkozási zóna került kialakításra, 
ez pedig a salgótarjáni, a bátonyterenyei és a szécsényi kistérség területeit fedi le. Lényege, hogy 
összefogja a fejlesztési- és beruházási-, valamint a foglalkoztatáspolitikai kedvezményeket. Az új 
munkahelyeket teremtő beruházások adókedvezményben és plusztámogatásban részesülhetnek, amivel 
újabb esélyt kapott megyénk a fejlődésre. 
 
Február 5-7-ig a Parlament Fidesz Frakciójának Gyulára kihelyezett ülésén vettem részt. 
 
Február 6-án Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Barna János alelnök úr és dr. 
Barta László főjegyző úr a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőivel tárgyalt a megyénkben 
kialakítandó új, lokális MOB sportiroda működtetésének lehetőségeiről. 
 
Február 11-én ülésezett a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Február 12-én a Salgótarjáni Polgári Kör ülésén „Nógrád megye jelenlegi helyzete, gazdasági, 
politikai kilátásai” témakörben tartottam előadást. 
Dr. Barta László főjegyző úr részt vett a Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium ülésén. 
 
Február 13-án Barna János alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr a MOB irodák felállításának 
szakmai együttműködési feltételeiről folytatott egyeztetést Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának képviselőivel. 
Ugyanezen a napon ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Február 14-én a Besztercebányai Önkormányzati Hivatalban tárgyaltunk a határon átívelő 
együttműködésről. 
 
Február 17-én részt vettem Somoskőújfaluban a „Hazatérés napja” alkalmából tartott 
megemlékezésen. 
 
Február 18-án a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság rendkívüli ülésén dr. Barta László főjegyző úr vett 
rész. 
 
Február 19-én az Alsópetényben tartott turisztikai egyeztető megbeszélésen vettem részt. 
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Február 23-án Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet 
Városi Szervezete által, az 1946. évi széncsata 67. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási 
megemlékezésen vettem részt. 
 
Február 26-án Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Türr István Képző és Kutató Intézet „Tettekben az esély” című konferenciáján vett 
részt a Dornyay Béla Múzeumban. 
 
Február 27-én a Kézmű Nonprofit Kft. – Magyarország legnagyobb állami tulajdonú könnyűipari 
vállalata – pásztói üzemének, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását célzó 
projektzáró, sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényén vettem részt. 
Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, kormánymegbízott, a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója tartott szemlét a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az 
igazgatóság meghívására részt vettem – az egyebek közt – a védelmi igazgatás rendszerében történt 
változásokkal, a tavaszi vízkárok megelőzésével foglalkozó tanácskozáson. 
 
Február 28-án a Nógrád Primer Prevenciós Program nyitó konferenciáját tartottuk a Százak Tanácsa 
Közhasznú Egyesülettel közös rendezésben. „Az egészséges nemzetért és az életminőségért Nógrád 
megyében” című tanácskozáson neves szakemberek tartottak előadást. 
 
Március 6-án részt vettem azon a sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvényen, amelyen dr. 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter az ország 
tizenegyedik, a bűncselekmények gyermekáldozatai számára kialakított gyermekbarát meghallgató-
szobáját adta át a Bátonyterenyei Rendőrkapitányságon. 
Dr. Barta László főjegyző úr a határon átívelő fejlesztésekről tárgyalt a Besztercebányai 
Önkormányzati Hivatalban. 
 
Március 7-én a pásztói Százszorszép Óvoda felújítása alkalmából rendezett átadó ünnepségen vettem 
részt. A rendezvény díszvendége Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 
volt. 
 
 

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 

1-82 sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 

3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló módosított üléstervét a 83. 
sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
 

4. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal a kezdeményezéssel, hogy 
Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Pest Megyei Önkormányzati 
Hivatal legyen. 
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 b) A közgyűlés egyetért a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács megszűntetésére és új 
szervezeti formában történő újraalakítására vonatkozó javaslattal. 

  A testület az újjá alakítandó szervezet működési feltételeinek megismerését követően kíván 
dönteni a szervezeti tagságáról.  

  A közgyűlés felkéri elnökét, hogy döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei Közgyűlés elnökét. 
   Határidő: 2013. március 22. 
   Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. március 13. 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 







































































































































































A …/2013. (…. ...) Kgy. határozat 83. sz. melléklete 
 

 
 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2013. évi ülésterve 
 

A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Első napirendi pontként 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 szóló 
jelentést. 
 
A közgyűlés - az üléstervben ütemezetteken túl - szükség szerint megtárgyalja: 
 

− A költségvetés módosítását, végrehajtásához kapcsolódó intézkedéseket 
− A vagyoni kérdéseket 
− Az alapító okirat módosítását 
− A rendeletek felülvizsgálatát, módosítását 
− Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés(ek) 

tapasztalatairól készített tájékoztatót 
− A „Nógrád” név használatához kapcsolódó fellebbezéseket 
− Az ajánlatkérői feladatokat a közbeszerzési szabályzatban rögzített esetekben 
− A Közbeszerzési Szabályzat módosítását 
− A Nógrád Megyei Önkormányzat részvételével működő gazdálkodó szervezetek 

tevékenységével kapcsolatos döntési javaslatokat 
− A területfejlesztéshez kapcsolódó intézkedéseket, a célrendszer kialakítását, a 

stratégiai célok meghatározását 
− A jogszabályok változásából eredő esetleges munkáltatói intézkedéseket 
− A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-hez kapcsolódó intézkedéseket, 

illetve a szükséges döntések meghozatalát 
 

 
Törvényességire leadás: január 9. (szerda) 
Postázás: január 17. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: január 22. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: január 24. (csüt.) 

Január 31. 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Tájékoztató a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat 
közötti együttműködés tapasztalatairól 
Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
4. Egyebek 
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Törvényességire leadás: április 3. (szerda) 
Postázás: április 11. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: április 16. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: április 18. (csüt.) 

 
 
 
Április 25. 

 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I. 

számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

4. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló, valamint a 2013. évi üzleti terv elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: érintett szakbizottság 

 
6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. működésére vonatkozó további 

intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 
 

7. Beszámoló a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

   dr. Barta László megyei főjegyző 
Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 

 
8. Előterjesztés a megyei területfejlesztési koncepció elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 
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Törvényességire leadás: május 15. (szerda) 
Postázás: május 23. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: május 28. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: május 30.  (csüt.) 

 
Június 6. 
 
Zárt ülés keretében: 
 
2. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 

− Beszámoló a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közbiztonság 
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: megyei rendőrfőkapitány 

 
− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
tevékenységéről 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 

 
− Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2012. évi 

tevékenységéről 
Előterjesztő: ügyvezető igazgató 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 2012. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: a Munkaügyi Központ vezetője 

 
 
VITANAP 
A Nógrád megyében élő nemzetiségek helyzete beszámolójuk alapján 
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Törvényességire leadás: szeptember 4. (szerda) 
Postázás: szeptember 12.(csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: szeptember 17. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: szeptember 19.  (csüt.) 

 
Szeptember 26. 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
Törvényességire leadás: október 30. (szerda) 
Postázás: november 7. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: november 12.  (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: november 14.  (csüt.) 
 

November 21. 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
Törvényességire leadás: november 27. (szerda) 
Postázás: december 5. (csütörtök) 
Bizottsági ülés időpontja: december 10. (kedd) 
Elnöki jelentés postázása: december 12.  (csüt.) 

 
December 19. 
 
2. Beszámoló a közgyűlés hivatala részére 2013. évre meghatározott teljesítmény-

követelmények alapját képező célok megvalósulásáról. Javaslat a közgyűlés hivatalának 
köztisztviselőire vonatkozó, 2014. évre szóló teljesítmény-követelmények alapjául 
szolgáló célok meghatározására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
                 dr. Barta László, megyei főjegyző 

Az előterjesztést megtárgyalja: az érintett szakbizottság 
 

 
3. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

 
Zárt ülés keretében: 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 


