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Tisztelt Közgyűlés! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) alapján a megyei főjegyző által 
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót – az előző években 
meghatározott november 30-ai határidővel szemben – április 30-áig kell benyújtani a 
képviselő-testületnek. 

A koncepció alaki és tartalmi követelményeit jogszabály részletesen nem szabályozza, 
általában a helyi szokásrendszer alapján kerül összeállításra az előterjesztés. Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtását tartalmazó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
26. §-a alapján a főjegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett 
bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek figyelembevételével állítja 
össze. 

Tekintettel a tervezés időhorizontjában történt változásra, javaslom, hogy az eddig 
megszokott, elsősorban számszaki adatokat tartalmazó koncepcióval szemben a feladatalapú 
megközelítésre helyezzük a hangsúlyt. Összefoglalva a megváltozott jogszabályi környezet 
miatt az eddigi központi költségvetési keretszámából kiinduló tervezés helyett, az alulról 
történő tervezés módszerével látom indokoltnak a koncepció összeállítását. 

Önkormányzatunk a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 27. § (1) bekezdése szerint 2012. január 1-jétől területfejlesztési, vidékfejlesztési, 
területrendezési, valamint koordinációs feladatokat végez. A feladatellátási rendszerünket 
ennek a keretjellegű szabályozásnak szükséges alárendelni. 
 

I. 

Önkormányzatunk helye a területfejlesztés rendszerének megújításában 
 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 
Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a 
jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (a 
továbbiakban: RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A 
területi tervezés rendszerét az egységes területi tervek készítése miatti igények és az 
önkormányzati rendszer átalakítása okán szükséges volt újragondolni, kapacitásait felmérni, 
megerősíteni és a tervezés szakmai-módszertani és minőségbiztosítási hátterét megteremteni. 

A Tftv. módosítása a korábbi öt területi szint helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, 
országos szint) alapvetően két területi szintet határozott meg (megyei és országos), azzal, 
hogy ezen túl csak egy, kötelezően a megyék által létrehozandó kiemelt térségi tanácsot ismer 
a Balaton térségében. A korábban működő RFT-k jogutódjai az adott NUTS II-es szintet 
alkotó megyei önkormányzatok lettek. Az érintett három megyei önkormányzatnak a 
regionális állásfoglalást kívánó ügyek intézésére a Tftv. előírásai alapján létre kellett hozniuk 
a regionális területfejlesztési konzultációs fórumokat, melynek titkársági feladatait közös 
megegyezéssel valamely érintett megyei önkormányzat hivatala látja el. A területfejlesztési 
hatáskör címzettjei a megyei önkormányzatok lettek.  
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Az önkormányzati rendszer átalakítása és ezen belül a közszolgáltatási feladatellátás minden 
eddiginél szélesebb körének állami irányítás alá kerülése miatt a területi tervezésben is 
lényegesen megnőtt az ágazatközi (fejlesztéspolitikai) koordináció szerepe.  

A Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a 
kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek 
keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének 
érvényesítéséről. A megyei önkormányzatok a területfejlesztési koncepciók és programok 
kidolgozásának részeként partnerségi tervet és programot készítenek. A partnerségi terv 
meghatározza a tervezés folyamatába bevonandó célcsoportot, valamint az egyes tervezési 
elemekhez és fázisokhoz kapcsolódó bevonás tervezett eszközeit és részvételi formáit, 
lehetséges eszközeit. A partnerségi program meghatározza a területfejlesztési programok 
végrehajtása során az állampolgárok és a szakmai közösségek részvételének szabályait. 

Az operatív programok félidei értékelésének szintézis jelentése megállapítja, hogy szükséges: 
„a területi kohézió (EU-átlaghoz való felzárkózás) hangsúlyosabb megjelenése a következő 
időszak tervezése és megvalósítása során. A javaslat háttere: habár a területi felzárkózás nem 
jelent meg kellő hangsúllyal a tervezés során, a területi kohézió az EU-átlaghoz viszonyítva 
2006 és 2008 között mind a hét régió tekintetében javult valamelyest (bár nem szignifikáns 
mértékben). Ezzel azonban a közép-magyarországi régió és a konvergencia régiók közötti 
különbség tovább növekedett.” 

A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben is kiemelt jelentősége 
van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul 
szolgálhatnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá 
tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az 
uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is 
megjelenítésre kerülhessenek. Erre való tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a 
továbbiakban: NFM) 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei 
önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei 
helyzetértékelések elkészítéséhez.  

Az NFM együttműködési megállapodást kötött 2012-ben a területfejlesztési feladatok ellátása 
érdekében a hét tervezési statisztikai régióban, mely megállapodás részesei az illetékes 
regionális fejlesztési ügynökségek és a régióhoz tartozó megyék, illetve Közép-Magyarország 
esetében a fővárosi önkormányzat.  

Ezen megállapodás keretében, a regionális fejlesztési ügynökségek segítették a megyei 
helyzetfeltáró értékelő vizsgálatot, módszertani segítséget nyújtottak és elemzéseket végeztek 
a megyei önkormányzatok és a főváros számára. A 2014-2020-as időszak területi 
programjainak megalapozása nem nélkülözheti a jelenlegi 2007-2013-as időszak végrehajtási 
tapasztalatait, mellyel a regionális fejlesztési ügynökségek rendelkeznek. Ez alapján indokolt 
és támogatandó a megyék és a regionális fejlesztési ügynökségek további együttműködése e 
projekt keretei között is.  
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II. 

Célok és módszerek 

Bár jelen anyag a 2014. évi koncepcióra vonatkozik, de a 2014-2020 közötti uniós támogatási 
időszak megfelelő előkészítése értelemszerűen érinti a 2013-as évet is. Ez alapján a részletes 
célok és módszerek ismertetésénél elkerülhetetlen a két év közötti átfedés.  

A célokon belül első helyen emelem ki, hogy tovább kell mélyítenünk az új 
szerepkörünknek megfelelő koordinációs rendszereket és szakmai 
kapcsolatrendszereket a fejlesztés meghatározó szereplőivel.  

2013 év során el kell végezni a helyzetértékelő dokumentumok utómunkálatai keretében azok 
elemzését, a lehetséges fejlesztési irányok meghatározását. A megye hosszú távú fejlesztési 
céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési terv 
elkészítése szintén ezen időszak kiemelt feladata. Ezt követően – 2013 második felében és 
2014-ben – szükséges kialakítani a megyei szintű, középtávú programokat, értelemszerűen 
összhangban a hosszú távú koncepcióban és a 2014-2020 közötti uniós időszak operatív 
programjaiban leírtakkal. Ez ad alapot az operatív programok kialakításához kapcsolódó 
részdokumentumok elkészítéséhez, valamint az elkészült megyei területfejlesztési 
elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek 
generálásához, összegyűjtéséhez.  

Tevékenység Elvárt eredmény 

Helyzetfeltárás utómunkálatai 
A megyei közgyűlés által elfogadott 
helyzetelemző értékelő tervdokumentumban 
szereplő fejlesztési irányok behatárolása. 

Területfejlesztési koncepció kidolgozása 
A megyei közgyűlés által elfogadott 
területfejlesztési koncepció. 

Megyei területfejlesztési program 
elkészítése  

A megyei közgyűlés által elfogadott 
területfejlesztési program.  

Uniós tervezési részdokumentumok 
elkészítése 

A megyei önkormányzat részéről a 2014-2020 
közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó, a 
készülő operatív programok tartalmával 
összhangban lévő tervezési részdokumentumok 
elkészítése. 

Partnerség biztosítása  
Célcsoportokkal való konzultációs lehetőség 
megteremtése.  

A megye területén megvalósítandó 
projektek összeállítása 

Megyei fejlesztési dokumentumokra alapozó, a 
2014-2020 közötti uniós időszak operatív 
programjainak tartalmához illeszkedő uniós 
finanszírozású projektek listája megyénként. 

 

Mindezen feladatok miatt szükséges a területfejlesztési szakmai kapacitás megerősítése.  
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III. 

Az alapfeladat ellátásához kapcsolódó egyéb területek 

Az alapfeladat megfelelő szintű biztosításához elengedhetetlen a „háttér”, azaz a hivatali 
apparátus stabilitása. Kiemelt területnek tartom a humánerőforrás jelenlegi szintjének 
szükség szerinti tovább erősítését, természetesen a feladatarányos teherviseléssel 
összhangban. 

A következő terület a megfelelő infrastruktúra biztosítása.  
Részben e tárgykört érintette az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 2011-ben 
folytatott vizsgálata. Közgyűlésünk a 11/2012. (I. 19.) Kgy. határozattal fogadta el a 
vizsgálatot követő intézkedési tervet, mely tartalmazza az értékcsökkenési leírás összegének 
évenkénti bemutatását a közgyűlésnek, valamint, hogy ezzel arányban az elhasználódott 
eszközök pótlásának forrásigényére és annak lehetőségére is javaslatot kell tenni. A 
következő táblázat tartalmazza a 2012. IV. negyedévi eszközállomány után elszámolt 
értékcsökkenés éves szintű összegét. 

Megnevezés Összeg (E Ft) 

Vagyoni értékű jogok 219 

Szellemi termékek 5.825 
Épületek 413 
Építmények 91 
Számítástechnikai eszközök 2.990 
Egyéb gép, berendezés 1.971 
Járművek 4.708 
Összesen 16.217 

 

Az adatok alapján az elhasználódott eszközök pótlásának értékcsökkenési leírást alapul vevő 
összege 16.217 E Ft. 

Az esetleges humánerőforrás bővüléssel párhuzamosan szükséges foglalkozni az irodai 
kapacitással is. Ismert a Testület előtt, hogy a 2011. év végén realizálódott konszolidáció 
egyik következménye volt az ingatlan tulajdont, használatot érintő minimalizált „szükséglet” 
visszaengedélyezése. Szükség esetén, a megfelelő munkakörülmények biztosítása érdekében, 
indokoltnak tartom e témakör újragondolását. 

Az már most látható, hogy az önkormányzatunk munkájának bemutatását célzó 
rendezvények, programok körét is tovább szükséges szélesíteni. Területfejlesztési 
feladataink megfelelő szintű ellátása érdekében elengedhetetlen a minél szélesebb körű 
közszereplés, a munkánk megismertetése a társadalom minél szélesebb rétegével, vélemények 
bekérése és befogadása. Ebbe a feladatkörbe jól illeszkedik a 2012 óta működtetett Esélyek 
Háza Program, melynek további fenntartásához elengedhetetlen az illetékes szakminisztérium 
anyagi és szakmai partnersége.  

Kommunikációs stratégiánk további erősítését szintén fontos területnek tartom, melyet 
elsősorban az előzőekben említetteknek kell meghatározni.  
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A megyei önkormányzat életében mindig is fontosak voltak a hagyományok, a tradíciók 
tisztelete. Ennek szellemében, szükséges a Megyenap, mint kiemelt rendezvény színvonalas 
megtartása, valamint a kitüntetések, díjak adományozásának további fenntartása. 

Az ellátandó sportfeladatok körét a 2004. évi I. törvény 55. §-a határozza meg. E területen is 
kapcsolódni kell a tradíciókhoz, de szükségszerű az új utak keresése is. Célszerű az országos 
hatókörű intézményekkel tovább mélyíteni a kapcsolatot. 

 

IV. 

Partnerség 

Kiindulva a területfejlesztési koordinációs feladatainkból a következő szervezetekkel történő 
munkakapcsolat mélyítésére szükséges a hangsúlyt helyezni. 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves Megyei Önkormányzatokkal a RFT működése, 
jogutódlása, valamint a regionális területfejlesztési konzultációs fórum létrehozása kapcsán is 
optimális munkakapcsolat alakult ki. A megyehatáron átnyúló programok vonatkozásában 
elengedhetetlen a kölcsönös érdekek mentén realizálódó munkakapcsolat. 

A megyei területfejlesztési konzultációs fórum Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával közösen létrehozott egyeztető fórum. E fórum feladata a két 
önkormányzat közötti, különösen a fejlesztési tervezés területén való együttműködés 
kialakítása és működtetése. 

Tekintettel arra, hogy a területfejlesztési koncepció hosszú távra meghatározza megyénk 
fejlesztési lehetőségeit, ezáltal a jövőképet, elengedhetetlen, hogy a települési 
önkormányzatok, gazdasági élet szereplői, cégek, kamarák és civil szervezetek vezetőivel 
minél több alkalommal egyeztetésekre, véleménycserékre kerüljön sor. Fontos feladat lesz a 
megyei kormányhivatallal, egyes szerveivel és az intézményfenntartó központokkal való 
együttműködés is. 

A határon átnyúló programok megvalósítása érdekében felvettük a kapcsolatot a 
Besztercebánya Kerületi Önkormányzat vezetőjével. Az elindult közös munka előrevetíti a 
lehető legoptimálisabb megoldások kiaknázására való törekvést. A forráskoncentráció 
érdekében a határon átnyúló programok esetén – a vonatkozó EU rendelet szerint – a 11 
célkitűzésből 4 jelölhető ki. Nógrád megye részéről támogatott célkitűzések:  

− a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése (tartalék jelleggel), 
− a KKV-k versenyképességének fokozása, 
− az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden 

ágazatban, 
− környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, 
− a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 

előtti akadályok elhárítása,  
− a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem – a roma 

lakosság helyzetének közös kezelése az egész keleti térségben kulcskérdés. 
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Elsősorban a vállalkozásfejlesztés előmozdítása érdekében javasolt előtérbe helyezni a kínai 
testvértartományunk, Guizhou tartomány vezetőivel való kapcsolattartás dinamikusabb 
élénkítését. 

Az 1046/2013. (II. 5.) Korm. határozat alapján a területfejlesztési, területi tervezési és 
szakmai koordinációs rendszer kialakítása témájában a Széchenyi Programirodával is 
szükségszerű a kapcsolatunk mélyítése. 

A kormány határozat alapján: 
- a területfejlesztés területi tervezési folyamatainak, módszerének, szabályozásának és 

intézményrendszerének újragondolása;  
- a területfejlesztési területi tervezés központi koordinációs rendszerének kialakítása, a 

területi és ágazati tervezés közti koordinációs rendszer megteremtése;  
- a tervezést támogató egységes és a tervezésben résztevők számára elérhető 

információs rendszer kialakítása;  
- az uniós és hazai fejlesztési források pályázati rendszereinek egységes tervezését és 

végrehajtását támogató monitoring és kontrolling információs rendszer szabályozási 
koncepciójának kialakítása; a területi tervezés partnerségi hálózatának megteremtése 

a Programirodához rendelt tevékenység. 

Az 1130/2013. (III. 14.) Korm. határozat a megyei intézményfenntartó központok által a 
vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogokról rendelkezik. 
Önkormányzatunk alapítója volt a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványnak, az alapítói jogok gyakorlása a 2006. évi LXV. törvény alapján átkerült a 
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz. Ez alapján nem került/kerülhetett átadásra az 
intézményfenntartó központnak. Ugyanakkor az körvonalazódik, hogy az alapítvány 
feladatellátását, funkcióját tekintve kapcsolódni fog önkormányzatunkhoz. 

A vidékfejlesztésre vonatkozó kapcsolatrendszert úgy jellemzem, mint különösen erősítendő 
területet. Bár elindult egyfajta konzultáció a megyében lévő helyi akciócsoportokkal, azonban 
ezt tovább szükséges mélyíteni.  

 

V. 

Költségvetési szükséglet 

Az előzőek alapján megfogalmazott célok elérése érdekében a legexponáltabb terület a 
humánerőforrás és a jelenlegi infrastruktúra fejlesztése.  

Ismert a testület előtt, hogy minimalizált a hivatal létszámgazdálkodása – a struktúra 
kialakítása során a központi költségvetés által biztosított forrás határozta meg alapvetően a 
kereteinket, mely nincs teljes összhangban az előzőekben részletezett feladatrendszer 
szükségletével.  

2012 decemberétől 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságunk a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Ügynökség) A gazdasági társaság vállalkozási 
tevékenysége teljesen beszűkült, forrásai szinte csak az önkormányzattól származó 
támogatásra korlátozódnak. Az önkormányzat teherviselő képessége, valamint az egyéb 
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bevételek bizonytalansága miatt vált szükségessé az Ügynökség profil tisztításával 
párhuzamosan a költségek csökkentése. Ez létszámcsökkentéssel is párosult. A várható 
feladatainkat alapul véve jelenleg azt javasoltam, hogy minimális létszámmal továbbra is 
fenntartsuk az Ügynökséget. 

Mindezek alapján a 2014-es központi költségvetési támogatás bővülésével szükségszerű 
számolni, ennek konkrét formája – központi támogatás, megyei tartalékforrás, átvett 
pénzeszköz – költségvetésünk szempontjából másodlagos. 

Egyéb forrásaink – a jelenlegi ismereteink szerint – korlátozottak, olyan szerződésekkel nem 
rendelkezünk, melyek folyamatos bevételt jelentenek.  

Jelenleg előkészítés alatt áll az Államreform operatív program keretében megvalósuló a 
„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei 
önkormányzatok számára” című pályázat. Ez a könnyített elbírálású program 2013-ban kerül 
kiírásra, de a megvalósulás érinteni fogja a következő évet is. A maximálisan igényelhető 
összeg 50 M Ft, melyből előzetes számítás alapján közel 50 % fog áthúzódni 2014-re. Ez 
alapján indokoltnak tartom a pénzmaradvány közötti betervezést. 

A kiadások vonatkozásában jelenleg minimális létszámnöveléssel és a 3 %-os inflációval 
azonos mértékű dologi kiadásbővüléssel látom indokoltnak a koncepció összeállítását. 
Értelemszerűen amennyiben a struktúrát érintő további változás is realizálódni fog, azt 
szerkezeti változásként kell kezelni az eredeti költségvetés összeállítása során. 

A fejlesztési kiadások vonatkozásában az Állami Számvevőszék jelzése alapján a 2013. évi 
előirányzattal szemben nagyobb összeggel javaslok számolni. Továbbra is célszerűnek tartom 
a munkáltatói lakásalap működtetését. 

A 2013. évi eredeti előirányzat és a leírtak alapján összeállított koncepció keretszámait 
tartalmazza az alábbi táblázat. 

 

E Ft. 

Ssz. Bevételek 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
 

2014. évi 
koncepció  Ssz. Kiadások 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat  
E Ft. 

2014. évi 
koncepció  

1. 
Működési jellegű 
központi támogatás 

     201 200    210 000 1. 
Személyi 
juttatás 

     123 644    140 000 

2. 
Központosított 
előirányzat, egyéb 
központi támogatás 

  

 

40 000 2. 

 Munkaadót 
terhelő 
járulékok és 
szociális 
hozzájárulási 
adó 

       33 385    

 

37 000 

3. Saját bevétel    3. Dologi kiadások        95 033    98 000 
I. Tárgyévi működési 
bevételek 

     201 200    250 000 
I. Tárgyévi működési 
kiadások 

     252 062    275 000 

4. 
Működési jellegű 
pénzmaradvány 

       50 862    25 000   
   

Működési bevételek 
összesen      252 062    275 000 

Működési kiadások 
összesen      252 062    275 000 
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Ssz. Bevételek 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 
 

2014. évi 
koncepció  Ssz. Kiadások 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat  
E Ft. 

2014. évi 
koncepció  

5. 
Fejlesztési célú 
átvett pénzeszköz 
ÁHT-on belülről 

   4. 
Beruházási 
kiadások 

        3 000    15 000 

6. 
ÁHT-on kívülről 
felhalmozási 
pénzeszköz átvétel 

   5. 
Kölcsön 
nyújtása 

        3 012    3 400 

7. Fejlesztési 
pénzmaradvány 

        6 012    18 400   

Fejlesztési bevételek 
összesen         6 012    18 400 Fejlesztési kiadások         6 012    18 400 

Bevételek mindösszesen       258 074    293 400 
Kiadások 
mindösszesen      258 074    293 400 

 

 
Összegzés 
A leírtak alapján elmondható, hogy 2014-re is egyértelműen megfogalmazható az az irány, 
mely a megyék területfejlesztési feladatai továbbbővülését vetítik elő. Ehhez azonban 
nélkülözhetetlen a megyei önkormányzatok működésére fordítható pénzeszközeinek növelése, 
a fejlesztéspolitika döntésrendszere átalakításának folytatása.  
  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Salgótarján, 2013. március 26. 
 
  

         Becsó Zsolt 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2014. 

évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja.   
 

2. A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket 
tartja kiemelten fontosnak: 
a) elsődleges feladat a területfejlesztési program, a 2014-2020 közötti uniós időszak 

tervezését segítő részdokumentumok, projektlisták elkészítése; 
b) a feladataink ellátásához szükséges humán infrastruktúra optimalizálása; 
c) a területfejlesztés és vidékfejlesztés szereplőivel történő partnerkapcsolatok 

mélyítése.  
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3. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat elhasználódott eszközei 

értékcsökkenés leírását alapul vevő pótlására vonatkozó számításról szóló tájékoztatót.  
 

4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat 2., 3. pontjai lehetőség szerinti 
fedezetének biztosítását a 2014. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

 
 

Becsó Zsolt 

 
 

dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 

 

 

 

 

 

 


