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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 
 

− A testület 93/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával döntött a Duna áradása miatti árvíz sújtotta 
települések támogatására vonatkozó hozzájárulásról. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a 
képviselők, valamint a társadalmi megbízatású alelnök felajánlása alapján 2013. június 9-én, 
összesen 160.000 Ft került átutalásra a Nemzeti Összefogás számlaszámára.  
Mindemellett tájékoztatom a testületet, hogy 2013. június 9-én két csoportban, több tucat 
önkéntessel, valamint a főjegyző úrral és Barna János Béla alelnök úrral együtt részt vettem a 
gát megerősítésében és építésében Kismaros-Nagymaros térségében. Ehhez kapcsolódóan 
2013. július 4-én érkezett egy levél Pilismarót Község polgármesterétől, melyben minden 
résztvevőnek megköszöni az ott végzett fáradságos munkát. 

 
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2013. július 3-ai 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 „Hollókői Rendezvények Infrastrukturális Fejlesztése” 
120005009L, II. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztése” 120002008K számon megkötött egyes támogatási szerződés 
keretében megvalósított fejlesztés üzemeltetésbe adása utólagos hozzájárulásáról; a NORDA 
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; valamint 
Pálmány András méltányossági kérelmének elbírálásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-109. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. szeptember 17-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 

döntött a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források 
terhére megkötött egyes támogatási szerződések helyszíni ellenőrzéseket követő lezárásáról; a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a 
Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmeivel kapcsolatos 
intézkedésekről; a Hugyag Község Önkormányzatának a 120000609 U számú támogatási 
szerződése kapcsán fennálló visszafizetési kötelezettségével összefüggő kérelme elbírálásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 110-168. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
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− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. szeptember 17-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 
döntött a „Nógrád” név használat iránti kérelem elbírálásáról.  
(A határozatot a határozati javaslat 169. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 

 
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A testület 2013 júniusi ülésén, a 72/2013. (VI. 6.) Kgy. határozatával döntött arról, hogy az 
Önkormányzat írja ki és szervezze meg a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, Nógrád 
megye középiskolás diákjainak szóló alkotói pályázatot. Mivel a megszabott határidőre, a 
pályázatra mindössze egy pályamű érkezett, ezért javaslom – ugyanolyan költségvetési keret 
mellett – „Nógrád, itt van a jövőnk” címmel egy identitás és honismereti játék megszervezését 
és lebonyolítását. 
A cél továbbra is az, hogy Nógrád megye középiskolás korosztályának lehetősége nyíljon 
szabadon, egyben játékos formában közvetíteni elképzeléseit az Önkormányzat felé. Továbbá, 
hogy ráirányítsa a fiatalok figyelmét Nógrád megye jövőjére, s hidat képezzen a jelen és a 
jövő korosztálya között, továbbá erősítse azt a vezérgondolatot, hogy az itt élő fiatalok 
generációjának ebben a megyében van a jövője. Mindezek alapján Nógrád Megye 
Önkormányzata ennek a játéknak a kiírásával – erősítve és szélesítve az eredeti koncepciót – 
egy olyan lokálpatrióta identitást erősítő programot szervez, amelyben mind pedagógus, mind 
diákcsapata interaktívan vehet részt és amellyel a jelentkezők egy életre szóló élménnyel 
gazdagodhatnak. Minden középfokú intézményből olyan pedagógussal megerősített 4 fős 
diákcsapatot várunk, akik számára érdekes lehet a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű 
rendezvénysorozat. A felhívást postai úton továbbított és elektronikus levélben, a Nógrád 
megyei székhellyel rendelkező intézmények vezetőinek és pedagógusainak értesítésével 
tesszük közzé, akik majd közvetlenül értesítik a diákokat. A felhívás célcsoportja a 
középiskolás diákok, s természetesen az őket felkészítő pedagógusok. A felhívásra jelentkező 
és a játékon részt vevő csapatoktól, előzetesen egy tetszőleges technikával elkészített 
képzőművészeti és szabadon választott formátumú irodalmi alkotást kérünk. 
A pályaművek témája: 

1. Miként képzelem el a jövő Nógrád megyéjét… 
2. Ha én gazdag befektető és lennék… 
3. Ha én polgármester lennék… 
4. Ha én menedzser szemléletű politikus lennék… 

A játékra jelentkező, s azon elért eredményük alapján rangsorolt, első kilenc csapat tagjai egy 
kétnapos kiránduláson, tanulmányúton vehetnek részt, amelyet az Önkormányzat ajánl fel és 
szervez meg. Az előzetes tervek szerint Salgótarján-Szklabonya-Alsószregova- Körmöcbánya-
Salgótarján útvonalon, valamint az előbb felsorolt helyszínek történelmi és kulturális 
nevezetességeinek a megtekintésével. 
A játék lebonyolításának tervezett időpontja: 2013. október 4., míg helyszíne: a Megyeháza 
épülete. A kirándulás tervezett időpontja: október 10. és október 11. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− Tájékoztatom a testületet, hogy Gácsi Péter képviselő úr benyújtott egy határozati javaslatot, 

melynek tárgya ,,Magyarország címerének és zászlajának használatának engedélyezése”. 
A hivatal közreműködésével megvizsgáltam a felvetett kérdéssel kapcsolatos jogszabályi 
környezetet. A szóban forgó, a Magyarország állami címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 11. § (1) bekezdése rögzíti, hogy 
,,A nemzethez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót (lobogót) az 
e törvényben foglalt korlátozások megtartásával használhatja.” Mindemellett Magyarország 
Alaptörvényének ,,A helyi önkormányzatok” elnevezésű fejezetében foglaltak, valamint a 
megyei önkormányzat feladat-és hatáskörét meghatározó a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései alapján álláspontom 
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szerint nem jogszerű egy törvényi szabályozás közgyűlési határozatban való ,,megerősítése”, 
megismétlése. Mindezek alapján a közgyűlésnek nem feladata a már hivatkozott 
jogszabályban rögzítettek megismétlése. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 
− A testület 2013. áprilisi 25-ei ülésén Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló 
beszámoló keretében tájékoztatást kapott arról, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Tanács és a Nógrádi Média Kiadói Kft. között 2006. május 29-én létrejött 5 évi időtartamra 
szóló Együttműködési Megállapodás alapján jelentős darabszámú és bruttó értéket képviselő 
eszközállomány került átadásra. 
A számviteli politikában rögzítettek szerint a jogutódlás folytán tulajdonunkba adott, azonban 
más által birtokolt eszközök meglétéről tárolási nyilatkozat bekérése szükséges, melynek 
teljeskörű, egységes aláírása a mai napig hiányzik. 2013. május 24-ei keltezéssel a Nógrádi 
Média Kiadói Kft. nyilatkozott az eszközök egy részéről, párhuzamosan a Palóc Press Kft. a 
másik részéről.  
Ugyanezen folyamat játszódott le a Helyi Rádió Kft. tekintetében is azzal a különbséggel, 
hogy a tárolási nyilatkozat kiállítása és rendelkezésre bocsátása megtörtént. 
Figyelemmel e cégeknek az eszközök tulajdonjoga átruházására irányuló szándékára, továbbá 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény azon kitételére, miszerint a helyi 
önkormányzatok tulajdonában álló vagyon nemzeti vagyon, melynek alapvető rendeltetése a 
közfeladat ellátása, az irányadó eljárási rend kialakítására e törvény rendelkezései a mérvadók. 
Ennek értelmében elsősorban az tisztázandó, hogy szükségesek-e a tárgyi eszközök a 
közfeladat ellátáshoz, továbbá szakértővel célszerű elvégeztetni azok értékének, esetleges 
selejtezhetőségének megállapítását. A szakvélemény függvényében határozhatók meg az 
eszközök tulajdonjog átruházására vonatkozó versenyeztetési feltételek, vagy az 
ellenszolgáltatás nélküli átadás körülményei.  

 
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 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 az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta 
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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 

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. 

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 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

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

 
− Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a 

dokumentáció aktuális állapotáról 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
készült tájékoztató 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 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására  

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
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 alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre 
történő forrás átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi 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 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, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. t őkerendezésére irányuló 

intézkedésekre 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
 
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. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési 
Tanácsban történő tagságának megszüntetésére 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft. további m űködésével összefüggő döntések meghozatalára 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
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 
 

   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Május 27-én képviseletemben dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a Nógrád Megyei 
Védelmi Bizottság és a történelmi egyházak püspökei között a rendkívüli helyzetekben történő 
együttműködésről szóló megállapodás aláírására rendezett ceremónián. 
 
Május 29-én a Palóc Út Klaszter Egyesület meghívására, az egyesület Mátraballán megtartott 
küldöttgyűlésén vettem részt.  
A Százak Tanácsa által szervezett "Nógrád Primer Prevenciós Program” sámsonházi záró 
rendezvényén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott értékelő beszédet. 
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A Széchenyi Programiroda Balassagyarmaton nyíló irodájának ünnepélyes megnyitóján Barna János 
alelnök úr képviselte önkormányzatunkat. 
Ezen a napon ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Május 31-én részt vettem a Neogradiensis Régió Egyesület elnöki ülésén és közgyűlésén. 
 
Június 2-án a Bujáki Vasárnap megnyitó ünnepségén mondtam köszöntő beszédet. 
 
Június 3-án tartotta ülését a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Június 4-én a kisterenyei Nemzeti Összetartozás Emlékparkjában mondtam ünnepi beszédet. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának meghívására dr. Bablena Ferenc István alelnök úr 
képviselte önkormányzatunkat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megrendezett városi 
ünnepségen. 
 
Június 5-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral részt vettem azon a Kisterenyére szervezett 
találkozón, amelyen Hölvényi György egyházügyekért felelős államtitkár a történelmi egyházak 
képviselőivel – papokkal, lelkészekkel – tartott megbeszélést.  
 
Június 6-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Június 7-én a salgótarjáni székhelyű Észak-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi Központ 
által a Környezetvédelmi Világnap alkalmából rendezett konferencián dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úr tartott előadást Nógrád megye környezetvédelmi helyzetéről, problémáiról. 
 
Június 9-én részt vettem a védekezési munkálatokban dr. Barta László főjegyző úrral és néhány 
munkatársunkkal együtt az árvízzel fenyegetetett Dunakanyar térségében. 
 
Június 11-én a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasítására szakmai egyeztető 
fórumot tartottunk. 
A Nógrád Primer Prevenciós Program keretében Bercelen, az „Életminőség - mint kihívás” 
munkacsoport megbeszélésén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt. 
 
Június 13-án, a 2014-2020-as időszak hazai tervezéséhez kapcsolódó megyei tervezési folyamatok és 
feladatok áttekintése érdekében szervezett egyeztetésen vettem részt dr. Barta László főjegyző úrral a 
Nemzetgazdasági Minisztériumban. 
 
Június 16-án a szécsényi zsidó temetőben a koncentrációs táborokba elhurcolt emberek emlékére 
tartottak kegyeleti megemlékezést, melyen Barna János alelnök úr volt jelen. 
 
Június 20-án a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége által megrendezett Nyugdíjasok Országos 
Könnyűzenei Találkozójának díjkiosztó gálaműsorán köszöntöttem a résztvevőket. 
Június 22-én részt vettem a mátranováki Vargánya Fesztivál és Főző Verseny, valamint az 
egyházasdengelegi Hazaváró Juniális 2013. eseményein.  

 
Június 26-án ”Tervezzük együtt a jövőt” címmel rendeztünk területfejlesztési konferenciát, amelyen a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Tervezési 
Hivatal, illetve a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet neves 
szakemberei tartottak előadást.  A fórumsorozat zárókonferenciáján dr. Bablena Ferenc István alelnök 
úr a Nógrád megyei gazdaságfejlesztési részprogramok tervezéséről tartott előadást. 
 
Június 27-én az alsópetényi Prónay-kastélyba szervezett sajtótájékoztatón vettem részt. Az Új 
Széchenyi Terv keretében megvalósuló pályázat révén, a kastélyszállóban Európai Uniós támogatással 
egy lézerszemészeti klinikát építenek. 
 



 8 

Június 28-án a Szent Lázár Megyei Kórház Semmelweis Napi megemlékezésén mondtam ünnepi 
beszédet. 
 
Június 29-én részt vettem Pásztón, a IX. Váci Egyházmegyei Találkozó keretében dr. Beer Miklós váci 
megyéspüspök által celebrált szentmisén. 
A „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napok 10. jubileumi rendezvénysorozata megnyitó 
ünnepségén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott köszöntő beszédet. 
 
Július 3-án a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrs megalakítási ünnepségén Barna János alelnök úr 
képviselte önkormányzatunkat, és mondott köszöntőt. 
 
Július 5-én Barna János alelnök úr a rétsági városrehabilitációs program keretében megvalósítandó 
autóbusz-forduló ünnepélyes alapkőletételén mondott beszédet. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kara 
Salgótarjáni Intézetének diplomaátadó ünnepségén képviselte önkormányzatunkat. 
 
Július 6-án az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezetének meghívására 
Hollókőben az Országos Vadásznapok Nógrád Megyei Vadásznapi, Polgárőrnapi és Horgásznapi 
ünnepségén mondtam megnyitó beszédet.   
Pásztón a 100 éves Pásztói Sport Klub sport rendezvényét nyitottam meg. 
A Drégelypalánki „Szondi Várjátékok 2013.” megnyitó ünnepségén Barna János alelnök úr 
köszöntötte a megjelenteket. 
 
Július 11-én Dorogházán, a felújított óvodaépület avató ünnepségén mondtam beszédet. 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati 
Szövetség által rendezett „A határon átnyúló megyerendszer kialakítása – a jogalkotás kérdései”  című 
konferencián  képviseletemben dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt. 
 
Július 12-én sajtótájékoztatót tartottam a megyénkbe érkező munkahelyteremtő kormányzati 
forrásokról. 
 
Július 13-án részt vettem a Mátraterenyei Palacsintafesztivál eseményein. 
 
Július 15-én Egerben, az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr, taggyűlésén 
pedig dr. Barta László főjegyző úr vett részt. 
 
Július 16-án az Aluprodukt Hungária Kft. meghívására az ALUKOV  csehországi üzeme legújabb 
részlegének ünnepélyes megnyitóján vettem részt. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr fogadta Juhász Imre urat, aki diplomataként hamarosan 
megkezdi németországi küldetését, gazdasági kapcsolatokért felelős attaséként. Látogatása során 
tájékozódott megyénk befektetési és export lehetőségeiről. 
 
Július 25-én ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Augusztus 2-án sajtótájékoztatót tartottam a parlament által elfogadott földtörvénnyel, valamint egy a 
Bátonyterenyén átadott munkahelyteremtő beruházással kapcsolatosan. 
 
Augusztus 3-án a „Palóc Világtalálkozó” rendezvényein vettem részt a bátonyterenyei Gyürky-
Solymossy kastélyban. 
 
Augusztus 6-án ülésezett a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Augusztus 10-én a „Szurdokpüspöki Libafesztivál” eseményein dr. Bablena Ferenc István alelnök úr 
képviselte önkormányzatunkat. 
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Augusztus 17-én részt vettem a lucfalvai és a bárnai falunapon, valamint ünnepi köszöntőt mondtam a 
Héhalomban megrendezett falunapon. 
 
Augusztus 20-án nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepén beszédet mondtam a 
Maconkán és a Mátraterenyén rendezett ünnepségeken. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett a Salgótarján Megyei Jogú Város által rendezett 
ünnepségen és a Kakuk Lovasudvar Sport Egyesület díjugrató versenyén.  
 
Augusztus 21-én „Jobb utakon Nógrádban!” címmel, megyei útügyi miniszteri biztosként 
sajtótájékoztatót tartottam. 
Rendkívüli ülést tartott a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Augusztus 24-én részt vettem a rákóczibányai falunapon. 
 
Augusztus 26-án a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén vettem részt. 
 
Augusztus 28-án az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program útfelújítási 
projektjeinek keretében megújult mellékúthálózatok – Rétság-Galgaguta, Bánk-Nógrádkövesd, 
Nagyoroszi-Dejtár összekötő út – ünnepélyes záró sajtóeseményén vettem részt Nagyorosziban. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr felsőoktatás témakörben tárgyalt 
a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában összehívott egyeztető megbeszélésen. 
 
Augusztus 30-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt az Új Széchenyi Terv Észak-
magyarországi Operatív Program keretében megvalósult „1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft új 
telephely kialakítása” c. projekt ünnepélyes záró rendezvényén. 
 
Szeptember 1-én ünnepi beszédet mondtam a Mátranovákon megrendezett 63. Bányásznap megyei 
központi ünnepségén, jelen voltam az V. Bányarém Fesztivál salgótarjáni eseményein. 
Szeptember 2-án  műfüves futballpálya avató ünnepségen vettem részt a Salgótarjáni Általános Iskola 
és Kollégium Arany János Tagiskolájában, valamint üdvözlő beszédet mondtam a Hollókőben 
megrendezett „Tűzmegelőzés és tűzvédelem világörökségi helyszíneken” témájú konferencián. 
 
Szeptember 3-án a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége rendkívüli közgyűlésén, valamint a 
FIDESZ Parlamenti Frakciójának kétnapos ülésén vettem részt Visegrádon. 
 
Szeptember 6-án Barna János alelnök úr képviseletemben a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja 
alkalmából, a Balassagyarmati Fegyház és Börtön részére adományozott csapatzászló átadó ünnepi 
állománygyűlésen vett részt a balassagyarmati vármegyeháza dísztermében. 
 
Szeptember 7-én a 63. Bányásznaphoz kapcsolódóan ünnepi beszédet mondtam a kisterenyei, a 
nádújfalui emlékünnepségeken és részt vettem a rákóczibányai ünnepségen. Köszöntöttem a csécsei 
kisasszonynapi vendégség és népzenei találkozó, valamint a szuhai búcsú résztvevőit. Kilátogattam a 
szilaspogonyi „Kőleves Fesztivál” és a somosi falunap eseményeire. 
 
Szeptember 11-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének rendkívüli 
közgyűlésén. 
 
Szeptember 14-én a II. Palóc Pálinka Ünnep és a X. Vanyarci Haluskafesztivál eseményein vettem 
részt, valamint ünnepi beszédet mondtam a dorogházi falunapon.  
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának meghívására részt vettem – dr. Bablena Ferenc 
István alelnök úrral együtt – a Bóna Kovács Károly által 1938-ban készített stációk felújítás utáni 
felszentelési ünnepségén a Dornyay Béla Múzeumban.   
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr képviselte önkormányzatunkat 
Budapesten a „Magyar Értékek„ elnevezésű, hagyományteremtő rendezvény programjain.   



 10 

 
Szeptember 17-én, mint megyei útügyi miniszteri biztos „Újabb útfejlesztési sikerek Nógrádban!” 
címmel sajtótájékoztatót tartottam a Megyeházán. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr, a Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője által kezdeményezett 
megyei/salgótarjáni felsőoktatással kapcsolatos megbeszélésen vett részt.  
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-169 sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, 

Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló identitás és honismereti játék kiírásával. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak: 

a) a játék felhívásának elkészítéséről, közzétételéről, 
b) a játék lebonyolításáról, 
d) a kirándulás előkészítéséről, annak lebonyolításáról, 
e) továbbá minden – az identitás és honismereti játék, valamint a kirándulás – sikeres 

megszervezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről. 
A közgyűlés – ezen határozat aláírásával egyidejűleg – hatályon kívül helyezi a 72/2013. (VI. 6.) 
Kgy. határozatát. 
Határidő: folyamatos, szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
            dr. Barta László, megyei főjegyző       
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem ért egyet Gácsi Péter képviselő úr azon 
javaslatával, hogy határozati formában rögzítse a Magyarország állami címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 11. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, tekintettel arra, hogy annak megismétlése, „megerősítése” Magyarország Alaptörvénye, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései 
alapján nem tartozik bele a közgyűlés feladat-és hatáskörébe.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a határozatban foglaltakról – annak megküldése útján – 
tájékoztassa az érintettet. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Média Kiadói 
Kft. és a Helyi Rádió Kft. birtokában lévő eszközök tulajdonjoga átruházásának módja 
meghatározása érdekében kérjen fel szakértőt az eszközök funkciója és értéke felmérésére. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szakértői vélemény függvényében tegyenek 
javaslatot az eszközök tulajdonjoga átruházására vonatkozó eljárásra. 
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 
    

Salgótarján, 2013. szeptember 19. 
 
 
          Becsó Zsolt 
 




















































































































































































































































































































































