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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. április 25-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. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2013. április 16-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról. 

 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-272 sz. mellékletei tartalmazzák.) 
A bizottsági döntések meghozatalát követően a határozatok postázásra történő előkészítése 
során észleltük, hogy a 153. sz. melléklet [325/2013. (IV. 16.)] TERB határozat 1. pontjában 
Bánk település lett rögzítve Herencsény helyett. A hibát a bizottság elnökének jeleztük és 
miután a közgyűlés napján, az ülést megelőzően a bizottság újból ülést tart a „technikai 
problémát” orvosolni fogja. Erről a bizottság elnöke az ülésen, e napirendi pont szavazását 
megelőzően tájékoztatni fogja a közgyűlést.   

  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A márciusi elnöki jelentésben jeleztem, hogy a 2013. június 6-ára tervezett közmeghallgatás 
témáit javaslom kibővíteni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának 
beszámolójával. Ezzel a közgyűlés egyetértett.  
Figyelembe véve a téma fontosságát időközben képviselői „indítvány” alapján – mellyel én 
magam is egyetértettem – felkértem Ürmössy Ákos igazgató urat, hogy a beszámolót az 
áprilisi ülésre készítse el. Ennek ő eleget tett. A téma jelen ülésünkön való tárgyalása 
természetesen indokolja, hogy a júniusi ülés napirendjén ez már ne szerepeljen. 
 

3. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a 
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
 

− Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 

  Az előterjesztési valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
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− Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 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 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 

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 a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadására  
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

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

 

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  

I.  10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott  
dokumentumai módosításának jóváhagyására 

II.  veszteségének rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására 
III. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására 
IV.  alapító okiratának módosítására 
V.  alapító okirata módosítással egységes szerkezetének elfogadására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
Az I. sz. 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 
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A II. sz. 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 

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

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 

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

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 
Az V. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
 

− Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására  
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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I. 
számú módosítás) 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 

A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 3 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
terve elfogadására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 
 

II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Március 13-án a járási kormányhivatalok vezetőivel közösen tájékoztató fórumokat tartottunk a 
pásztói és a bátonyterenyei járáshoz tartozó települések polgármesterei számára, melyeknek témái 
egyebek közt az adósságkonszolidáció, a településeket érintő fejlesztések voltak.  
 
Március 14-én képviseletemben - Nemzeti Ünnepünkhöz kapcsolódóan - Somoskeőy István 
honvédszázados sírjánál koszorúzási megemlékezésen vett részt, majd délután a 2012-es Nógrád 
megyei „Jó tanuló, jó sportoló” díjakat adta át Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr. 
 
Március 15-én Szurdokpüspökiben, Jobbágyiban, Palotáson és Pásztón, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségeken mondtam ünnepi beszédet. 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Jobbágyi Községi Önkormányzattal közösen tartotta 
ünnepi megemlékezését. 
 
Március 20-án részt vettem Szécsényben a „Kamaszparlament” elnevezésű rendezvényen. 
A Megyeházán a salgótarjáni járási kormányhivatal vezetőjével közös tájékoztatót tartottunk a 
járáshoz tartozó települések polgármesterei számára. A fórum napirendjén egyebek közt az 
adósságkonszolidáció, a településeket érintő fejlesztési kérdések szerepeltek.  
 
Március 21-én tartotta soros ülését a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Március 26-án részt vettem a Karancslapujtőn megrendezett Gazdafórumon, amelyen Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter tartott előadást a vízgazdálkodásról és a vidékfejlesztés jövőjéről. 
Dr. Barta László főjegyző úr egyeztető megbeszélésen tárgyalt Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye főjegyzőivel. 
 
Március 28-án részt vettem Nógrádmegyerben, a körzeti megbízotti iroda épületavató ünnepségén.  
 
Április 2-án sajtótájékoztatón vettem részt Bátonyterenyén.  Az ipari parkba két újonnan betelepülő –  
építőipari acélszerkezetet gyártó és medencefedéssel foglalkozó  –  üzem uniós támogatással 
megvalósuló zöldmezős beruházása összesen 37 munkahelyet teremt. 
 
Április 4-én Nógrád megye 2012 évi legeredményesebb sportolói számára rendezett díjátadó 
ünnepségen mondtam köszöntő beszédet és adtam át az elismeréseket. 
 
Április 5-én „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” c. projekt 
sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényén vettem részt Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata meghívására. 
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A Nemzetgazdasági Minisztérium által, a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználásához 
kapcsolódó hazai területi tervezési folyamatok és feladatok áttekintése érdekében összehívott 
egyeztetésen vettem részt. 
 
Április 8-án a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit 
Kft. szervezésében „A gazdaságfejlesztés új helyszínei: városok és vidékük” c. konferencián vett részt 
dr. Barta László főjegyző úr. 
 
Április 10-én a NÓGRÁD VOLÁN Zrt. „Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer 
térségi bevezetése” c. projektzáró rendezvényén mondtam ünnepélyes köszöntő beszédet. 
A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének szervezésében Hungexpo Budapesti 
Vásárközpont területén megrendezett URB: ICON–2. Nemzetközi településfejlesztési kiállítás és 
projektvásáron bemutatkozási lehetőséget kapott néhány megyei önkormányzat, közöttük mi is. Ennek 
keretében a Területfejlesztés másképp előadássorozat részeként egy prezentációval egybekötött 
tájékoztatót tartottam „Nógrád megye a siker kapujában” címmel. A workshopon résztvett dr. Barta 
László főjegyző úr is. 
 
Április 11-én Egerben, az ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén képviseletemben dr. Barta László főjegyző úr 
vett részt. 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
A közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit e határozat 1-272. 
sz. melléklete szerint elfogadja. 

 
 
 

Salgótarján, 2013. április 18. 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 


































































































































































































































































































































































































































































































































































