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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 2014. január 21-ei ülésén döntött 2014. évi üléstervéről.  
(A határozatot a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2013. december 19-ei soron kívüli ülésén – átruházott 

hatáskörben – döntött a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: NORDA) által kezelt decentralizált források terhére 

Nagybárkány Község Önkormányzatával „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatási program 
megvalósításához” 120002109L számon megkötött támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettség részbeni teljesítésének jóváhagyásáról; a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek az 1155/2013. (XI. 19.) TERB határozat ellen benyújtott 
kérelme elbírálásáról; a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
8/KKC/2003. számú támogatási szerződéssel igénybevett támogatással kapcsolatos intézkedés 
meghozataláról; valamint a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt 
célelőirányzatok terhére megkötött egyes támogatási szerződésekből eredő követelések 
kezeléséről. 
(A határozatokat a határozati javaslat 2-14. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
− A Területfejlesztési Bizottság 2014. január 21-ei ülésén elfogadta 2014. évi üléstervét; 

átruházott hatáskörben döntött a NORDA által kezelt decentralizált források terhére I. 
Mátramindszent Község Önkormányzatával „Önkormányzati köztemető bővítése” 
120002708K, II. Salgótarjáni Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Játszótér kialakítása a 
Dolinkában, az Arany János úton, valamint Alagút úton” 120004808L számon megkötött 
támogatási szerződések módosításáról; a NORDA által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött egyes támogatási szerződések lezárásáról; a Mátra Pack & Trade Kft. 
méltányossági kérelme elbírálásáról; valamint a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek az 1173/2013. (XII. 19.) TERB határozat ellen benyújtott 
kérelme elbírálásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 15-42 sz. mellékletei tartalmazzák.) 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A közgyűlés a 129/2013. (XII. 19.) Kgy határozatával elfogadta 2014. évi üléstervét.  
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
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közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 23.§-
ában foglaltakat – miszerint  a megyei önkormányzatok rendelettel fogadják el a 
területfejlesztési koncepciókat, a területfejlesztési programokat és a területrendezési terveket – 
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 
2013. évi CCXVI. törvény 7.§ (1) bekezdés aa) pontja a következők szerint módosította:  az 
országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban - a megyei jogú városok 
önkormányzatának egyetértésével, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok többségének 
egyetértésével - kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi területfejlesztési 
koncepciót, illetve - a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei 
területrendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, 
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásának beszerzését 
követően. Tekintettel arra, hogy ez a törvénymódosítás a 2014. évi ülésterv előkészítését 
követően történt, a Határozat mellékletét képező ülésterv módosítására kerül sor a közgyűlés 
ülésén. 
A jelenleg hatályos szabályozásnak megfelelően – eltérően az üléstervben szereplő címektől – 
kerültek elkészítésre a bizottságok üléstervei.  
Javaslom az ülésterv következők szerinti módosítását: 
 
Február 27. 
„ 2. Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési koncepciójáról (2014-2020) szóló rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság” helyett 
 
„ 2. Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési koncepciójának (2014-2020) elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság”, 
 
Április 30.  
„ 2. Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési Programjáról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: valamennyi bizottság” helyett 
 
„ 2. Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság” 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2014. január 21-ei ülésén Dr. Rozgonyi József képviselő úr 

a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
tulajdonrészének átvételével kapcsolatos kérdésére válaszolva tájékoztatom a testületet, hogy 
a Kft. 2013. évi záró létszáma terv szerint 107 fő. Jelzem, hogy a meghívóban 8. számú 
napirendként szereplő előterjesztés keretében bővebb információk kerülnek részletezésre.  
 

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 (V. 

számú módosítás) 
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
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A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

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

 
− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésére 

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 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

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

 
− 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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
A II. sz. határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
−   Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzat 

közötti együttműködés 2013. évi tapasztalatairól 
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 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
− Javaslat a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásának elfogadására (2014. január) 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 

 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 
 
 
 
 
 

   II. 
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Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

 
 
December 9-én ülésezett a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

December 10-én, a Megyeházán sajtótájékoztatót tartottunk dr. Barta László főjegyző úrral, 
„Magasabb fokozatra kapcsol a megyei tervezés és programozás a 2014-2020 közötti időszakban 
történő EU-s fejlesztések kapcsán” címmel. A megyei fejlesztési projektek gyűjtése új szakaszba 
lépett, azok részletesebb tartalommal bekerülnek egy adatbázis-rendszerbe. A civil és gazdasági szféra 
számára a projektgyűjtést egy-egy rendezvény nyitotta meg december 10-én. 

Ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 

December 12-én ünnepélyes keretek között a Nógrád Ifjúságáért Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 
részére átvettem az ELMÜ-ÉMÁSZ társaságcsoport óvodákat támogató adományát. 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár évzáró munkaértekezletén mondtam pohárköszöntőt. 

Részt vettem az alsópetényi Prónay-kastélyban egészségturisztikai fejlesztés kapcsán tartott 
sajtótájékoztatón. 

December 13-án a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai konferenciáján „Nógrád 
megújul” címmel tartottam előadást. 

Részt vettem a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezetének évzáró taggyűlésén. 

Karancsalján, az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretében megvalósult 
járdaberuházás ünnepélyes átadásán vettem részt. 

Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr a BLSZSZK bátonyterenyei Fáy András Szakképző Iskola és 
Kollégium szalagavató ünnepségén mondott köszöntő beszédet. 

Barna János alelnök úr Diósjenő községben, belterületi utak korszerűsítése és járda felújítása pályázat 
átadásán, valamint a Szentgyörgyi István Általános Iskola kazánház rekonstrukció átadására rendezett 
ünnepségen képviselte önkormányzatunkat. 

December 14-én jelen voltam Pásztón az „Adventi sokadalom” eseményein, és a „Muzsla Gála” 
ünnepi műsorán. 

December 15-én, Hollókő világörökségi helyszínné nyilvánításának 26. évfordulójával egybekötött,  
”Próbáljon szerencsét Hollókőn” című projektnyitó eseményen vettem részt. 

A Csécsei Művelődési Házban megrendezett „Mindenki Karácsonya Csécsén” elnevezésű ünnepségen 
mondtam köszöntőt. 

December 18-án, a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületének karácsonyi ünnepségén, 
majd a Szent Lázár Lovagrend rászorulóknak szervezett adventi melegétel-osztásán vettem részt a 
salgótarjáni Erzsébet téren. 

A 2014 januárjában megrendezett XXII. Gabora Gála a gyermekekért jótékonysági teremlabdarúgó-
torna szervezéséről tartott sajtótájékoztatón vettem részt a salgótarjáni Stécé Kávéházban. 

December 19-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 

Az Együtt-Egymásért Mátraterenyén Egyesület meghívására, „Civil karácsony” elnevezésű évértékelő 
rendezvényen, Mátraterenyén, dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral vettünk részt. 
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December 20-án Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghívására, évértékelő 
beszélgetésen vettem részt a József Attila Művelődési és Konferencia Központ Üvegcsarnokában. 
Jelen voltam az „Adventi sokadalom” eseményein a salgótarjáni Fő téren. 
 
 
December 22-én, Egyházasdengelegen, Szurokpüspökiben, Mátramindszenten karácsonyi 
rendezvényeken vettem részt. 
 
 
2014. január 4-én a XXII. Gabora Gála a gyermekekért jótékonysági teremlabdarúgó-gálán vettem 
részt a Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban. 
 
 
Január 9-én részt vettem azon a sajtótájékoztatón, amelyet Magyarország Kormánya nevében Balog 
Zoltán Emberi Erőforrások minisztere tartott Salgótarján adósságkonszolidációjáról a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 
 
A NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
társasági részesedésének átvételéről tárgyaltunk dr. Barta László főjegyző úrral együtt a Borsod-
Abaúj-Zemplén és a Heves megyei önkormányzatok elnökeivel, főjegyzőivel, valamint az ügynökség 
ügyvezetőjével. 
 
 
Január 10-én a BLSZSZK bátonyterenyei Fáy András Szakképző Iskola és Kollégiumban katonai 
szakkabinet ünnepélyes átadásán vettem részt. A meghívott vendégek megemlékeztek a 2. Magyar 
Hadsereg doni katasztrófájáról. 
 
 
Január 12-én a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a dr. Förster Kálmán Városvédő és 
Városszépítő Egyesület meghívására, dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte 
önkormányzatunkat az 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozatainak emlékére rendezett városi 
koszorúzási ünnepségen. 
 
 
Január 16-án a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjában tettem 
látogatást munkatársaimmal, melynek keretében áttekintettük a szakmai együttműködés lehetőségeit. 
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
„Szak- és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítása Nógrád megyében, Salgótarján ipari 
térségében” témakörben tartott egyeztető megbeszélésen vett részt. 
 
 
Január 17-én, Vanyarcon, a felújított Közösségi Ház ünnepélyes átadásán vettem részt. 
 
 
Január 18-án jelen voltam a hollókői vadászbálban. 
 
 
Január 21-én részt vettem a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskolában tartott, Csohány Kálmán kétszeres Munkácsy-
díjas, érdemes művész, grafikusművészről – aki egykoron az intézmény diákja volt – elnevezett terem 
névadó ünnepségen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-42 sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló módosított üléstervét a 43. sz. 

melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: 2014. február 10. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
    

Salgótarján, 2014. január 23. 
 
 
          Becsó Zsolt 
 




















































































































