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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 
 
1.   A Területfejlesztési Bizottság 2013. április 25-ei soron kívüli ülésén – átruházott hatáskörben – 

döntött a 325/2013. (IV. 16.) TERB határozat hatályon kívül helyezéséről; Herencsény Község 
Önkormányzata „Szécsényi út felújítása” 88/1997. tárgyú támogatási szerződés lezárásáról; a 
CSOPE Kereskedelmi Kft. „Hangya ABC bővítése és korszerűsítése Mátraterenyén” tárgyú, 
7/TFC/2004. regisztrációs számú, 120004604C számú Támogatási szerződéshez kapcsolódó 
ingatlan jelzálogjogok törléséről. 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-3 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén – átruházott hatáskörben – 

döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések helyszíni ellenőrzéseket követő lezárásáról; 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 I Hollókő Község 
Önkormányzatával „Hollókő Község szennyvízelvezetése” TRFC/ÉM/120001/2004. számon II. a 
Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérség Önkormányzatainak Térség felzárkóztatási és fejlesztési 
Egyesületével „Informatikai optikai gerinc építése a Dobroda- és Ménes-völgyi Mikrotérségben” 
TRFC/ÉM/120005/2004. számon megkötött támogatási szerződés lezárásáról; a MÁTRA 
PACK&TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „Meglévő major épületének átalakítása 
szálláshellyé” 24/TC/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására vonatkozó 171/2012. (XI. 13.) 
TERB határozat módosításáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 4-185 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. május 28-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési eljárásainak statisztikai összegezése 
jóváhagyásáról. 
(A határozatot a határozati javaslat 186. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. május 28-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött 
egyes támogatási szerződések helyszíni ellenőrzéseket követő lezárásáról; a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási 
szerződések lezárásáról; a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére I. Mátraszele Község 
Önkormányzatával „Mátraszele Dózsa György úti híd felújítása” 120003709L, II. a 
PROFILPLAST Műanyagtermékgyártó Kft-vel „Alapanyagraktár építése és infrastruktúra 
fejlesztése” TRFC/EM/ba/1200006/2008. számon megkötött támogatási szerződés módosításáról; a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által 
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kezelt decentralizált források terhére I. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
„Salgótarján régi temető belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés korszerűsítése, bővítése” 
120001509L, II. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Salgótarján Fáy András 
körúti játszótér bővítése, felújítása” 120001109D, III. Szirák Község Önkormányzatával 
„Sportöltöző építése” 120001309D, IV. Érsekvadkert Község Önkormányzatával „Helytörténeti 
emlékházban vizesblokk kialakítása” 120001008K, V. Sóshartyán Község Önkormányzatával 
„Térségi Szociális Alapellátási Központ kialakítása II. ütem – Életet az alkony éveiben” 
120001208L számon megkötött támogatási szerződés keretében megvalósított fejlesztés 
üzemeltetésbe adása utólagos hozzájárulásáról; a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a SALGÓNATÚRA Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft TRFC/EM/t/1200035/2005. számú támogatási szerződéssel igénybevett 
támogatása visszavonásáról; a Magyargéc 2000 Kft. „Termelő kapacitás bővítése” (Magyargéc) I. 
8/KKC/2003., II. 120003103C. (Reg. sz.: 45/TFC/03.) számú támogatási szerződések módosítási 
kérelmeire vonatkozó intézkedésekről. 
(A határozatokat a határozati javaslat 187-335 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

  
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

A közgyűlés 2013. évi üléstervében a júniusi ülés napirendi pontjai között szerepel a ,,Vitanap – a 
Nógrád megyében élő nemzetiségek helyzete beszámolójuk alapján” elnevezésű programpont 
megtartása. Figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a megye lakossága nem mutatott túl nagy 
érdeklődést ezen program iránt, így javaslom, hogy egy kellően gondos előkészítés után, legkésőbb 
a közgyűlés decemberi ülésén kerüljön sor a rendezvény megrendezésére. 

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

bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények, 
javaslatok 

 
 

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

 
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 
 

−  Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött – az önkormányzat működési feltételeit 
tartalmazó – megállapodások módosítására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 

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

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

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

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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− 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 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A 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 

 
− Javaslat államháztartáson kívülre történő forrás átadásokra 

Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 

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

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 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 

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

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

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

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

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

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

 
A IX. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A X. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
A XXII. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A XXIII. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
A XXXV. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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A XXXVI. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására 
Az előterjesztést 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 

 
Az elhangzottaknak megfelelően a módosított, kiegészített Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint határozati javaslat – legkésőbb 2013. június 5-ig - pótlólag kerül 
megküldésre.  

 
 

− Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetének 
meghatározására  
Az előterjesztést 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 
 

− Javaslat a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád megye középiskolás diákjainak 
szóló alkotói pályázat kiírására 
Az előterjesztést 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 

 
 

− Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója készítéséről, annak 
társadalmasításáról  
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására  
A bizottságok zárt ülés keretében tárgyalták meg az előterjesztésben foglalt javaslatokat. Az 
ott kialakult véleményekről a jelen elnöki jelentéssel együtt újra megküldött előterjesztésben 
tájékoztatom a testületet.  
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   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Április 15-én ülésezett a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Április 16-án „Kézműves Nyomdaműhely” szakmatörténeti kiállítás megnyitó ünnepségén mondtam 
köszöntőt Hollókőben. 
A SINIA Bútorgyártó Kft. sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényén vettem részt a 
Bátonyterenyei Ipari Parkban. 
 
Április 19-én a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencia keretében megrendezett 
pódiumbeszélgetésen vettem részt, Mosonmagyaróváron.  A „Miből élünk jövőre” című megyék 
kerekasztala, nyilvános tapasztalatcsere volt a megyék saját gyakorlatáról. 
A Renniss Autó Kft. meghívására, dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a salgótarjáni Renault és Dacia 
szalon bemutatóval egybekötött állófogadásán volt jelen. 
A salgótarjáni nagyméretű műfüves pálya avató ünnepségén Barna János alelnök úr vett részt. 
 
Április 22-én a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetének 
meghívására képviseletemben dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt Salgótarjánban, a 
munkabalesetben megrokkantak és elhunytak emléknapja alkalmából rendezett koszorúzási 
ünnepségen. 
 
Április 25-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Április 26-án a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nél a 21-es úttal kapcsolatos tájékoztatón vettem 
részt. 
Szennyvízcsatorna-beruházás kezdődik dél-Nógrádban, öt településen több mint 2 milliárd forint 
értékben.  A „Héhalom agglomeráció – Héhalom, Szirák, Palotás, Egyházasdengeleg, Kisbágyon  –  
szennyvízelvezetése és tisztítása”  c. sajtótájékoztatóval egybekötött projektnyitó rendezvényen vettem 
részt Szirákon. 
 
Április 27-én Hollókőben, a Szent László Lovagrend ünnepségén, valamint a Kozárdi Almavirág 
Fesztivál eseményein vettem részt.  
 
Április 28-án „VII. Múltidéző Zsigmond Nap a Honfoglalás jegyében” Pásztón megrendezett 
eseményein vettem részt. 
 
Április 30-án Balassagyarmaton az Ipoly Erdő Zrt.-nél szervezett kötetlen turisztikai beszélgetésen 
vettem részt. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr az egyházasgergei Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális 
Szakiskola meghívására köszöntő beszédet mondott a Jubileumi Szent József Nap alkalmából 
rendezett ünnepségen. 
 
Május 1-én – a Munka ünnepén – Salgótarjánban a Városi Majálison, valamint Kisterenyén és 
Mátraterenyén rendezett ünnepségeken vettem részt és mondtam ünnepi beszédet. 
 
Május 4-én a Somoskőben megrendezett „Esélyegyenlőségi Nap” megnyitó ünnepségén mondtam 
köszöntőt. 
Bercel községben a leendő katasztrófavédelmi őrs épületének ünnepélyes alapkőletételén Barna János 
alelnök úr képviselte önkormányzatunkat.   
 
Május 7-én az Észak-Magyarországi Regionális Monitoring Albizottság ülésén vettem részt a 
Salgótarjáni Ipari Parkban. 
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Május 8-án a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Észak-Magyarországi 
Regionális Irodája által Salgótarjánba szervezett konferencián tartottam előadást „A területfejlesztés 
lehetőségei Nógrád megyében” címmel. 
 
Május 9-10-én és május 14-15-én Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának társadalmi 
egyeztetése érdekében szerveztünk fórumsorozatot „Tervezzük együtt a jövőt” címmel, a megye hat –  
járásszékhely – városában. 
 
Május 14-én részt vettem a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház fővárosi bemutatkozásán. 
  
Május 16-án a Hungarikum Bizottság által Budapesten, a Vajdahunyadvárban megrendezett 
„Hungarikumok és Nemzeti Értékek” c. konferencián Barna János alelnök úr volt jelen. A tanácskozás 
célja az volt, hogy a megyei önkormányzatok és a települések vezetőivel, a művelődési intézmények 
vezetőivel, szakembereivel megismertesse a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvényt, az április 16-án megjelent Kormányrendeletből következő feladatokat és 
lehetőségeket, továbbá a Magyar Értéktár létrehozásának a folyamatát, a nemzeti értékek gyűjtésének 
módszerét. 
Ugyancsak Barna János alelnök úr vett részt azon a sajtótájékoztatón, amelyet a Rétságra betelepülő 
Urbán&Urbán édesipari termékek gyártásával foglalkozó cég indítása kapcsán tartottak.  
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének Salgótarjánban tartott ülésén dr. Bablena 
Ferenc István alelnök úr volt jelen. 
 
Május 17-én a balassagyarmati Réti Zoltán festőművész-karnagy 90. születésnapja tiszteletére 
rendezett hangversenyen Barna János alelnök úr vett részt a salgótarjáni zeneiskolában. 
A Magyarok a Piacon Klub és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közös 
szervezésében megrendezett „2014-2020 Stratégiai tervezés” című fórumon képviseletemben dr. 
Bablena Ferenc István alelnök úr tartott előadást. 
 
Május 18-án az Egererdő Zrt., a  Gyermekekkel a Természetért Egyesület, valamint Szurdokpüspöki 
Önkormányzata együttműködésével Szurdokpüspökiben hagyományteremtő céllal – legnagyobb 
kincsünkre, forrásainkra, a vizeink védelmére –  rendezett „Források Napja” elnevezésű VILÁGNAP 
elindításának programjain dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt. 
 
Május 19-én az Erdőkürti Falunap és Sportbál eseményein Barna János alelnök úr vett részt 
 
Május 22-24-ig dr. Surján László Európa Parlamenti képviselő meghívására, Strasbourgba szervezett 
tanulmányúton vettem részt. 
 
Május 23-án Barna János alelnök úr részt vett a Szécsényben megrendezett Gazdafórumon, melynek 
előadói többek között Busi Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes 
államtitkára és Palkovics Péter, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke volt.  
 
Május 25-én a „Kazári Laskafesztivál” eseményein voltam jelen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-335 sz. mellékletek 

szerint elfogadja. 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét, hogy – a területi nemzetiségi 
önkormányzatok bevonásával – gondoskodjon a ,,Vitanap – a Nógrád megyében élő nemzetiségek 
helyzete beszámolójuk alapján” elnevezésű  program – legkésőbb a közgyűlés decemberi ülésére 
történő – megfelelő előkészítéséről. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

 
Salgótarján, 2013. május 31. 
 
 
 
 
          Becsó Zsolt 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































