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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 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. november 19-ei ülésén – átruházott hatáskörben – 

döntött 2013. évi üléstervének módosításáról, valamint a Ceredi Lovassport Egyesület 218-
3/2013. iktatószámú, valamint a Nógrádsipek Község Önkormányzata 320-3/2013. 
iktatószámú támogatásának helyszíni ellenőrzéséről készült jelentés tudomásul vételéről. 
(A határozatot a határozati javaslat 1-2. sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

− A Területfejlesztési Bizottság 2013. november 19-ei ülésén – átruházott hatáskörben – döntött 
a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 120003103C számú támogatási szerződéssel igénybevett 
támogatás részleges visszavonásáról; Dr. Hajasné Banos Márta családi gazdálkodó „Hűtőház 
légszabályozás és ULO technológia” (Kozárd) tárgyú 9/GFC/2002. sz. támogatási szerződés 
lezárásáról; valamint a 193/2012. (XI. 13.) TERB határozat és az 1064/2013. (VII. 3.) TERB 
határozat hatályon kívül helyezéséről. 
 (A határozatokat a határozati javaslat 3-31 sz. mellékletei tartalmazzák.) 
 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy szükségessé vált a testület 86/2012. (XII. 20.) Kgy. 
határozattal elfogadott, a 9/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 3. pontjával módosított 2013. évi 
ülésterve kiegészítése, tekintettel arra, hogy a decemberi közgyűlésen szükségessé válik 
megtárgyalni  

− a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására, valamint 

− a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére 
vonatkozó javaslatot. 

Mindemellett célszerűnek tartom levenni a decemberi ülés napirendjéről a ,,Beszámoló a 
hivatal részére 2013. évre meghatározott teljesítmény-követelmények alapját képező célok 
megvalósulásáról, Javaslat a hivatal köztisztviselőire vonatkozó, 2014. évre szóló 
teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló célok meghatározására” című előterjesztést 
tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
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a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 
teljesítménykövetelmények meghatározására, valamint értékelésére vonatkozó szabályai 
szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának, azaz az értékelő vezetőnek (a Hivatal 
köztisztviselői esetében a főjegyzőnek; a főjegyző esetében a közgyűlés elnökének) van 
jogosultsága dönteni ezekben a kérdésekben.  
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− A testület szeptemberi ülésén a 95/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat 4. pontjában döntött arról, 

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 döntése alapján a szakértő felkérésére sor került. A Nógrád SZESZÁM 
Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője a rendelkezésére álló adatok 
alapján, valamint működőképességet feltételezve megállapította az eszközök becsült forgalmi 
értékét. A szakértő jelezte, hogy technikai okok miatt (pl. az eszközöket külső helyszínen 
tárolják) az eszközök egy részének állapotáról nem sikerült információt szerezni. Ezzel 
párhuzamosan megkerestük az eszközök birtokosaitól nyert értesülés szerinti használókat – a 
Palóc Press Kft.-t, a Nógrádi Média Kiadói Kft.-t, valamint a Helyi Rádió Kft.-t –, hogy 
tájékoztassanak arról, hogy az eszközök visszaszolgáltatásának látják-e akadályát, ha igen, 
ennek mi az indoka. A Helyi Rádió Kft. 2013. október 29-én, a Palóc Press Kft. 2013. 
november 8-án kelt levelében válaszolt, a Nógrádi Média Kiadói Kft. még nem reagált 
megkeresésünkre. A két válasz szinte egybehangzóan azt jelezte, hogy a visszaszolgáltatás 
előre nem kalkulált terhet jelentene a vállalkozásnak, megnehezítené, illetve ellehetetlenítené 
munkájukat. Mindezek alapján megállapítható, hogy továbbra sem rendelkezünk a 
megalapozott döntés meghozatalához szükséges kellő mélységű információval, további 
egyeztetések szükségesek. 
 

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

− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív 
programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok 
önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 
közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1831/2013 (XI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Kormányhatározat) 
a megyei tervezés szempontjából több fontos intézkedést tartalmaz. 
A Kormányhatározatban rögzítésre kerül a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(a továbbiakban: TOP) megvalósításának területi szintjei, melyek a következők: 

-megyei szint, 
-megyei jogú város szintje, valamint 
-a várostérség és megyei jogú város térségének szintje. 

 
Meghatározásra került továbbá a fenti területi szintekhez tartozó források megoszlása: 
 
− A Kormányhatározat 1. melléklete szerint, mely a megyei önkormányzatok tervezési 

jogkörében készülő megyei szintű fejlesztési programok forrásainak indikatív megyénkénti 
megoszlását tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési 
időszakban 20 109,2 millió Ft fejlesztési támogatásban részesül. 

 
− A Kormányhatározat 2. melléklete szerint, mely a megyei jogú városok önkormányzatai 

közvetlen tervezési jogkörében készülő fejlesztési programok forrásainak indikatív, megyei 
jogú városok közötti megoszlására vonatkozik Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2014-2020-as tervezési időszakban 5 227,5 millió Ft fejlesztési 
támogatásban részesül. 
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− A Kormányhatározat 3. melléklete szerint, mely  a várostérségek, valamint a megyei jogú 

városok térségeinek fejlesztését támogató források indikatív, kistérségek szerinti 
megoszlását részletezi a 2014-2020-as tervezési időszak fejlesztési forrásai kistérségi 
bontásban  a következő: 
 

• Balassagyarmati   2 655,1 millió Ft 
• Bátonyterenyei    1 819,2 millió Ft 
• Pásztói     2 219,0 millió Ft 
• Rétsági    1 816,1 millió Ft 
• Salgótarjáni     1 333,4 millió Ft 
• Szécsényi    1 570,0 millió Ft 

Nógrád megye összesen  11 412,8 millió Ft 
 
− Tájékoztatom a testületet, hogy a 70/B/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat 5. pontjának megfelelően 

felkértem a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai Munkacsoportjában való 
közreműködésre a következő személyeket, akik elfogadták felkérésemet: 

• Szabó János   Sporttörténész 
 

• Balog Violetta Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 

• Nedeliczki Teréz Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális 
Kulturális Központjának elnöke 

• dr. Lengyel Ágnes Palóc Múzeum intézményvezetője 

• Lencsés Zsolt Festőművész 

• Bíró Anna Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nógrád megyei 
referense 

• B. Szolnoki Ildikó Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei 
Irodájának vezetője 

• Antalné Prezenszki Piroska Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ igazgatója 

Mindezek mellett javaslatot kértem a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökétől is, azonban az előterjesztés lezárásáig nem érkezett visszajelzés. 
 

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

 
− Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
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 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
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− Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A III. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

 
−  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft. 2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 

 
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, 1 tartózkodás 

 
− Tájékoztató a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról 

Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
 

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
 

− Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzatának a 2014-2020-as tervezési időszak 
koordinációs feladataihoz kapcsolódó tevékenységéről 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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Területfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

− Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarországi Nógrád megyéje 
által aláírt, baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyásá-
ra  
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Szeptember 18-án a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Nógrád Megyei Szervezetének 
meghívására a 100 éves Bányász Szakszervezet emléknapja alkalmából rendezett koszorúzási 
ünnepségen vettem részt. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a Salgótarjánban megrendezett Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Konferencián tartott „Hulladékgazdálkodás helyzete és jövője Kelet-Nógrád 
térségében” címmel előadást. 
 
Szeptember 19-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a „Templomok és orgonák” című fotókiállítás 
megnyitó ünnepségén mondott köszöntőt. 
 
Szeptember 21-én Barna János alelnök úr részt vett a Balassagyarmati Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által szervezett Együtt, Egymásért Fesztiválon. 
 
Szeptember 25-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr az EDUTUS Főiskola és a KKVHÁZ Zrt. 
szervezésében zajló országos „Összefogás vetélkedő” helyi elődöntőjén vett részt. 
 
Szeptember 26-án az 1956-os forradalom és szabadságharc Nógrád megyei résztvevőinek és 
áldozatainak emlékére állított kopjafa-avatási ünnepségen vettem részt a salgótarjáni Régi Központi 
Temetőben. 
Ugyanezen a napon tartotta önkormányzatunk a „VII. Nógrádi Megyenap”-i ünnepségét és soros 
ülését. 
 
Szeptember 27-én, Rétságon a „Kutatók hajnala” elnevezésű programon vettem részt, melynek 
keretében együttműködési megállapodást írtunk alá a Semmelweis Egyetem és önkormányzatunk 
között. 
A salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban tartott Idősek Világnapi 
Gálaműsoron mondtam ünnepi beszédet. 
 
Szeptember 28-án Bátonyterenyén, az országos Szent Mihály-napi programsorozat részeként 
megrendezett, városnappal egybekötött szüreti fesztiválon mondtam ünnepi köszöntőt. 
Jelen voltam Palotáson, a „Cserhátalja Folklór Ünnep és Szüreti Vigalom, Szent Mihály napi 
tűzgyújtás” elnevezésű programon. 
 
Szeptember 29-én részt vettem Pásztón, a „IX. Szőlő és Borünnep”, valamint a salgótarjáni „Szent 
Mihály napi tűzgyújtás” eseményein. 
 
Október 2-án a Szent Lázár Megyei Kórház által szervezett Megyei Szakdolgozói Konferencián 
mondtam köszöntő beszédet. 
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Október 3-án került sor „A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztése” c. 
projekt ünnepélyes alapkőletételére. A nagyszabású  turisztikai fejlesztés keretében elkezdődnek a 
leglátogatottabb római katolikus búcsújáróhely felújítási munkálatai, közel 2,5 milliárd forint 
értékben. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott dr. Áder János köztársasági elnök és Erdő Péter 
bíboros-prímás képviseletében Székely János segédpüspök.  
Az Idősek Világnapja alkalmából látogatást tettem a salgótarjáni idős klubokban. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat Füleken, a „VII. Határok nélküli 
partnerség” c. konferencián, melyet a Közlekedéstudományi Egyesület szervezett. 
Barna János alelnök úr vett részt a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Berceli 
Katasztrófavédelmi Őrsének megalakítási ünnepségén.  
 
Október 4-én Pásztón, Gaál István, a Kossuth-díjas filmrendező születésének 80. évfordulója 
alkalmából rendezett ”Gaál István Filmnapok” megnyitóján mondtam köszöntő beszédet. 
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés keretében a „Dél-Nógrádi Turisztikai 
Útvonal a Geoparkon keresztül” megnevezésű HUSK-projekt kapcsán, a szlovákiai Sátoroson tartott 
nyitókonferencián szólaltam föl. 
A „Nógrád, itt van a jövőnk” rendezvénysorozat keretében a Megyeházán kollégáink lebonyolították a 
középiskolások identitás és honismereti játékos vetélkedőjét. Az eseményen dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úr volt jelen. 
  
Október 5-én köszöntőt mondtam azon az ünnepségen, amelyen Tállai András, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára adta át a palotási általános iskola sportpályáját.  
 
Október 6-án jelen voltam a bujáki Római Katolikus Szent Márton plébániatemplom felújítás utáni 
felszentelő ünnepségén. 
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására az Aradi Vértanúk Napja alkalmából 
rendezett városi koszorúzási ünnepségen vettem részt a Somoskő Váralja Emlékparkban. 
 
Október 7-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége által összehívott egyeztetésen vettem 
részt, melyen a megyei önkormányzatok és hivatalaik területfejlesztési, vidékfejlesztési és 
koordinációs feladatiról esett szó. 
 
Október 9-én útügyi miniszteri biztosként sajtótájékoztatót tartottam „Újabb milliárdos útfelújítások 
Nógrád megyében” címmel. 
 
Október 10-én Miskolcon, az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
ülésén dr. Barta László főjegyző úr vett részt, mely az ÁROP pályázat végrehajtásához, valamint a 
megyei területfejlesztési programok elkészítéséhez kapcsolódott. 
 
Október 12-én jelen voltam a Hollókői Szüreti Mulatság eseményein, a világörökségi faluban. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a szurdokpüspöki önkormányzat „Értéktár-bemutató”-ján vett 
részt. 
 
Október 14-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének egyeztető megbeszélésén vettem 
részt dr. Barta László főjegyző úrral együtt. 
 
Október 16-án a megyénk kórházait érintő négymilliárd forintos fejlesztési program kapcsán a Szent 
Lázár Megyei Kórházban tartottam sajtótájékoztatót dr. Bercsényi Lajos főigazgató úrral közösen. 
 
Október 17-én, a Magyar Mérnökakadémia salgótarjáni városházán rendezett konferenciáján tartottam 
előadást „Együtt tervezzük a jövőt – Nógrád megye 2014-2020.” címmel. 
Részt vettem azon a sajtótájékoztatón, amelyet a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából 
dr. Kovács Zoltán az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és Asztalosné Zupcsán 
Erika szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár tartott Bátonyterenyén, a Csupafül Tagóvodában. 
A rendezvény keretében a kistérségben zajló Gyerekesély programról adtam tájékoztatást. 
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A salgótarjáni, egykori SZÜV épületében – a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő 
rehabilitációja” című projekt keretében – sajtótájékoztatóval egybekötött, lakossági gazdasági 
szolgáltató tér ünnepélyes átadásán vettem részt. 
 
Október 18-án és 21-22-én „Tervezzük együtt a jövőt” címmel a 2014-2020-as tervezési időszakhoz 
kapcsolódó programozási szakasz térségi indító rendezvényeit bonyolították le hivatalunk, valamint a 
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai Szécsényben, Bátonyterenyén, Pásztón, 
Balassagyarmaton és Rétságon. 
  
Október 18-án az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó hugyagi ’56-os 
megemlékezésen mondtam ünnepi beszédet. 
 
Október 22-én részt vettem Mátranovákon, az ünnep tiszteletére a környékbeli iskolák diákjainak 
szervezett „Emlékfutás” nyitó-indító eseményén. 
  
Bátonyterenye Város Önkormányzata meghívására az 1956. évi forradalom és szabadságharcra 
emlékező szentmisén és fáklyás felvonuláson vettem részt, valamint ünnepi beszédet mondtam a 
Nemzeti Összetartozás Emlékparkjában tartott koszorúzási ünnepségen. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr ezen a napon nyitotta meg Szirákon, a Kastélyszállóban 
rendezett Wattay-Teleki-Degenfeld családtörténeti kiállítást. 
 
Október 23-án az „1956. október 23. Emlékfutás” keretében ünnepi köszöntőt mondtam a Megyeháza 
’56-os emléktáblájánál tartott koszorúzási ünnepségen.  
Ünnepi beszédet mondtam a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által rendezett, a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központ színháztermében tartott városi ünnepélyen. 
 
Október 25-én a pásztói Margit Kórház „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-
magyarországi régióban” c. projektjének ünnepélyes záró rendezvényén vettem részt. 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Országos Vagyongazdálkodási Roadshow néven indított 
eseménysorozatának a salgótarjáni városházára szervezett előadásán dr. Bablena Ferenc István alelnök 
úr volt jelen. 
 
Október 28-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral együtt fogadtuk a Kínai Népköztársaság 
Qinghai tartományának, önkormányzatunk meghívására megyénkbe látogató delegációját. A találkozó 
keretében szándéknyilatkozatot írtunk alá a Qinghai tartomány és Nógrád megye közötti baráti megyei 
kapcsolatok létesítéséről. 
 
November 4-én a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén vettem részt, 
melyen a területfejlesztéshez kapcsolódó aktuális kérdéseket egyeztettem. 
 
November 5-én a salgótarjáni Technika Házában a Magyar Tudományos Akadémia „Magyar 
Tudomány Ünnepe 2013” elnevezésű ünnepi ülésén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr „Nógrád 
megye vízgazdálkodása” témakörben tartott előadást. 
Vanyarcon tartotta ülését a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
November 6-án „Értékeink Nógrád megyében” Dorogháza település bemutatkozik című kiállítás 
megnyitóján mondtam köszöntőt a Balassi Bálint Megyei Könyvbárban. 
 
November 7-én részt vettem Salgótarjánban a Bóna Kovács Károly által 1933-ban megformázott 
Báthori István-szobor felújítás utáni átadó ünnepségén. 
 
November 8-án az Alukov Hungária Kft. medencefedés összeszerelő üzemének projektzáró 
ünnepségén mondtam beszédet a Bátonyterenyei Ipari Parkban. 
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A Százak Tanácsának Salgótarjánba szervezett nyilvános ülésén a Nógrád Primer Prevenciós Program 
záró beszámolóját tartották, melyen dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte 
önkormányzatunkat. 
Az „Autizmus Nap” programjainak megnyitóján mondtam köszöntő beszédet a salgótarjáni Stécé 
Kávéházban. 
 
November 11-én részt vettem a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének közgyűlésén, 
melynek napirendjén a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló véleményezése, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
feladataihoz kapcsolódó forrásallokáció szerepelt. 
 
November 12-én a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban, mint a rendezvény fővédnöke jelen voltam és 
elvégeztem a „kezdő dobást” a Fortress Jászberény–KRKA Eurochallenge kosárlabda mérkőzésen. 
 
November 13-án ünnepi köszöntőt mondtam a „Somoskői turisztikai attrakció fejlesztés” című 
pályázati projekt ünnepélyes alapkőletételén a somoskői vadasparkban. 
 
November 15-én előadást tartottam „Nógrád megye 2013” címmel a Széchenyi Programiroda 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Salgótarjánban, a Megyeháza dísztermében tartott 
konferenciáján. 
 
November 16-án Kozárdon, TÁMOP nyertes pályázat keretében megvalósuló operaesten vettem részt. 
Jelen voltam a „Bál a Pásztói Általános Iskoláért” elnevezésű jótékonysági esten, és a kisterenyei 
Napsugár Tagóvoda VII. Jótékonysági Bálján. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Szécsényben, a Páter Bárkányi János Katolikus Iskola 
jótékonysági bálján vett részt.  
 
November 17-én vetítette az ECHO Televízió azt a műsorát, amelyben dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úr „A vidék élni akar” című sorozat Nógrád megyéről készült filmjének bevezetőjét mondta. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-31. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 

2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló módosított üléstervét a 32. 
sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: 2013. november 29. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a 

Nógrádi Média Kiadói Kft. és a Helyi Rádió Kft. birtokában lévő eszközök tulajdonjoga 
átruházásának módja meghatározása érdekében a szükséges egyeztetéseket tovább folytassák és 
ennek eredményéről a közgyűlés soron következő ülésén adjanak tájékoztatást. 
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 
    

Salgótarján, 2013. november 19. 
 
 
          Becsó Zsolt 























































































 

 A …../2013. (XI. 27.) Kgy. határozat 32. sz. melléklete 
 

 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

2013. évi módosított 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 
 

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 

 
 
 
 
 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 

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

3. 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. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 

(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság 

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

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

 
 
 



 

 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: érintett szakbizottság 

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

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

 
 


