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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről 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 közgyűlés az 1/2014. (I. 30.) Kgy. határozatának 3., 4. pontjában döntött a közfeladat 
ellátásához nem szükséges, így felesleges vagyonelemnek minősülő eszközök ellenértéken 
történő tulajdonjog átruházásáról, az átruházáshoz kapcsolódó meghirdetésről. A döntés 
alapján a megyei önkormányzat honlapján megjelent pályázati felhívásra egy ajánlat érkezett. 
Az ajánlattevő a Helyi Rádió Műsorszolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Bem út 1.), ajánlati ára 
480.000 Ft + ÁFA, melyet szolgáltatásnyújtással kíván teljesíteni. Az ajánlat értékelése 
folyamatban van. 

 
− A közgyűlés a 8/2014. (I. 30.) Kgy. határozatával döntött a Szak-, és felnőttképzési klaszter 

együttműködés kialakítására Nógrád megyében, Salgótarján ipari térségében című pályázat 
benyújtásáról. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a klaszter kialakításával, a pályázattal 
kapcsolatban az elmúlt időszakban az érintettekkel több egyeztetés is lezajlott. A minél 
megalapozottabb pályázat előkészítését jelentősen megkönnyítette az a tény, hogy a beadási 
határidő egy hónappal kitolódott. 
 

− A közgyűlés a 9/2014. (I. 30.) Kgy. határozatával jóváhagyta a Semmelweis Egyetemmel 
történő együttműködési szerződés megkötését. A dokumentum 2014. február 18-án 
ünnepélyes keretek között került aláírásra. A program folytatásaként a terveink szerint március 
3-án, 11-én és 18-án szakmai műhelyek megtartására kerül sor. 

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

 
2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− 2013-ban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban rögzített sportszervezéshez 
kapcsolódó kötelező feladataink alapján 2.000 E Ft-tal támogattuk a Nógrád Megyei Sportági 
Szakszövetséget (a továbbiakban: Szakszövetség). Tekintettel a sportági intézmény- és 
finanszírozási-rendszer jelentős átalakulására, a feladatellátás módjának megváltoztatására a 
Szakszövetség elnöksége döntött arról, hogy a szervezet megszűnik, a végelszámolása 2013. 
december 31-ével megkezdődik. A Szakszövetség elnöke megkeresett azzal, hogy segítsük a 
megszűnéssel összefüggő feladatok koordinálását, végrehajtását. Tekintettel, hogy ilyen 
jellegű feladatra specializálódott szakember nincs a Hivatalban, továbbá a feladat 
lebonyolításához szükséges humánerőforrás kapacitással sem rendelkezünk, külső szakértő 
felkérésére került sor. A Szakszövetség képviselője több szakembert is megkeresett. 
Tekintettel a feladat specialitására csak egy gazdasági társaság, az MBI Könyvvizsgáló Kft. – 
Mesterné Berta Ildikó – ügyvezetője vállalta a megszűnés előkészítésének, lebonyolításának 
feladatait, továbbá az illetékes hatóságok előtti képviseletet a bírósági nyilvántartásból való 
törlésig, melynek díja 400.000 Ft + ÁFA, összesen 508.000 Ft.  A megszűnés szakszerű 
lebonyolítása érdekében megbízási szerződés megkötését támogatom, melynek fedezetét a 
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2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet meghatározott 
előirányzatából javaslom biztosítani. 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására. 
 
− Az elmúlt időszakban a közgyűlés szintjén is többször felvetődött, hogy célszerű minden 

eszközzel elősegíteni a területfejlesztési feladataink minél szélesebb körben történő 
ismertetését. Különösen aktuális ez egyrészt abból a szempontból, hogy a megye lakosaival is 
meg kell osztani a 2014-2020 uniós tervezési időszakra vonatkozó felkészülés munkafázisait, 
a várható eredményeket; másrészt indokolt számot adnunk a ciklus vége felé közeledve a 
végzett munkánkról. Ciklusokon átívelő hagyománya van egy összefoglaló jellegű kiadvány 
elkészítésének, mely eljut minden megyei háztartásba, ezzel bővítve a lakosok ismeretét 
önkormányzatunkról.  

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 3. pontjának elfogadására. 
 
− Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai 

Munkabizottsága (továbbiakban: Bizottság) 2014. február 19-én tartotta második ülését. A 
főjegyző úr tájékoztatta a Bizottságot, arról, hogy milyen fázisban tart a ,,Nógrádikum” szó 
védjegyoltalomba vétele. Benyújtásra kerültek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala részére a 
szükséges dokumentumok, illetve befizetésre került a védjegy oltalom díja is.  
2014 januárjában beérkeztek a felkért grafikusok által tervezett „logó-tervek”. A Bizottság 
ezen terveket „elutasította”, egyúttal azzal a javaslattal élt, hogy mind a logó, mind a díj 
formaterve olyan technikával készüljön el, amely kifejezetten Nógrád megyére jellemző, 
semmi mással össze nem téveszthető (pl.: áttört faragás).  
Javaslat érkezett a Bizottság részéről arra vonatkozóan is, hogy a helyi (Nógrád megyei) 
média megkeresése útján (pl.: sajtóközlemények, riportok) népszerűsítésre kerüljön Nógrád 
Megye Értéktára abból a célból, hogy a polgárok értesüljenek, tudjanak róla, hogy létezik 
ilyen gyűjtés, nyilvántartás. Indítványozták, hogy a főjegyző úr készítsen egy olyan 
összefoglaló tájékoztatót az értéktár működéséről, felépítéséről, melyet a települések 
kitehetnek a hirdetőtáblájukra, illetve a helyi médiában is megjelenhet. 
A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság következő ülését az áprilisi közgyűléshez igazodóan 
tartja meg. 
 

− Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (felperes) keresetet nyújtott be a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságra (3100 Salgótarján, Pipishegy u. 1.) a Területfejlesztési Bizottság 28/2014. (I. 21.) 
TERB határozata ellen. A bizottság az elmúlt időszakban is kiemelt ügyként kezelte az 
előzőekben nevesített gazdasági társasággal összefüggő pályázatok kezelését. Legutóbb a Kft. 
ügyvezetője azzal a kérelemmel fordult a bizottság elnökéhez, hogy az 1173/2013. (XII. 19.) 
TERB határozatban foglalt fizetési kötelezettség mérséklésre, elengedésre kerüljön. A 
Bizottság erre nem látott lehetőséget. A felperes kérte, hogy helyezze hatályon kívül a 
kifogásolt határozatot és új eljárás kerüljön lefolytatásra.  
 

− Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására 
című előterjesztéshez kapcsolódó tájékoztatás 
A területfejlesztési koncepció végleges elfogadását több munkafázis előzte meg, melyeket 
összefoglaló jelleggel az alábbi felsorolás tartalmaz: 
 
1. A Koncepció helyzetfeltáró munkaanyaga hosszú és összehangolt munka eredményeként 

a 81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat 2. pontjában foglaltak alapján elfogadásra került és 
Közgyűlés kinyilvánította, hogy az elkészült anyag a tervezés alapjául szolgálhat. 
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2. A közgyűlés a 12/2013. (III. 21.) Kgy. határozat 2. pontjában kinyilvánította, hogy az 
elkészült javaslattevő fázis anyagát társadalmi vitára, véglegesítésre megfelelőnek tartja. 

 
3. Az utolsó lépés a területi hatásvizsgálattal kiegészített Koncepció megküldése a stratégiai 

tervezésért felelős miniszternek, aki közli állásfoglalását és ennek birtokában lehetséges a 
végleges dokumentum közgyűlés általi elfogadása. 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter részére – 
állásfoglalásának megkérése céljából – 2014. január 24-én került továbbításra a Koncepció. Az 
elnöki jelentés összeállításáig az állásfoglalás nem érkezett meg. Tekintettel erre, a kapcsolódó 
előterjesztést még nem állt módunkban összeállítani. Amennyiben a Területfejlesztési 
Bizottság üléséig megérkezik a vélemény, a Koncepció elfogadására vonatkozó javaslat az 
ülés előtt kerül kiosztásra. 
 

− Javaslat Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő, a 2014-
2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről 
szóló Stratégiai megállapodás elfogadására című előterjesztéshez kapcsolódó 
tájékoztatás 
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az elnöki jelentés összeállításáig a megállapodás 
konkrét, szövegszerű javaslata nem érkezett meg. Amennyiben a Bizottságok üléséig 
birtokunkban lesz a dokumentum, annak elfogadására vonatkozó javaslat az ülés előtt kerül 
kiosztásra. 

 
   II. 

 
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 

 
 
Január 22-én Barna János alelnök úr vett részt az Országház Vadász Termében a Magyar Kultúra 
Napján, a hungarikumok, mint nemzeti értékeink tiszteletére rendezett ünnepi állófogadáson.   
Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Szécsényben, az Ipoly Erdő Zrt. magyar-szlovák vadászati és 
erdészeti klaszter létrehozásának projektzáró rendezvényén vett részt. 
Ugyancsak dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a salgótarjáni Zenthe 
Ferenc Színház ősbemutatóján, és az azt megelőző sajtótájékoztatón Budapesten, a Madách 
Színházban. 
 
Január 24-én, a hagyományoknak megfelelően, az idén is sor került a megyei Madách-ünnepség 
megrendezésére Balassagyarmaton, melynek keretében közgyűlésünket Lacsny Péter úr képviselte a 
Köztársaság téri Madách-szobor koszorúzási ünnepségén.  A Mikszáth Kálmán Művelődési 
Központba szervezett központi megemlékezésen üdvözlő beszédet mondott Barna János alelnök úr, és 
átadta Nógrád Megye Madách Imre Díját Párkányi Raab Péter szobrászművész, valamint megosztva a 
Magyar Nemzeti Múzeum Palóc Múzeuma és a Szlovák Nemzeti Múzeum – a Szlovák Magyar 
Kultúra Múzeuma részére.   
 
Január 26-án, Salgótarján várossá nyilvánításának 92. évfordulója és a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett városi ünnepségen vettem részt a József Attila Művelődési és Konferencia 
Központ színháztermében. 
 
Január 27-én a Salgótarján várossá nyilvánításának 92. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
programok keretében tartott koszorúzási ünnepségen vettem részt a Kohász Művelődési Központnál, 
ahol 1922. január 27-én az akkori elöljáróság a várossá nyilvánítást bejelentette. 
A regionális fejlesztési ügynökségek átadás-átvétele, valamint a Kormány és a Megyei 
Önkormányzatok között létrehozni tervezett együttműködési megállapodás tárgyában tartott 
egyeztetésen vettünk részt dr. Barta László főjegyző úrral a Miniszterelnökségen. 
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Január 29-én képviseletemben dr. Barta László főjegyző úr vett részt a NORDA Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén, Miskolcon. 
Barna János alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Balassagyarmat Város Önkormányzata és a 
Civitas Fortissima Kör által rendezett Balassagyarmat a „Legbátrabb város”, a megszálló cseh 
katonaság 95 évvel ezelőtti kiűzésére emlékező ünnepségen.  
 
Január 30-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
Részt vettem a „Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében  
megújult Múzeum tér átadó ünnepségen.  
 
Január 31-én, Pásztón, a „Semmelweis út 2. szám alatti Gondozóközpont korszerűsítési munkái” 
című projekt ünnepélyes záró-rendezvényén vettem részét. 
 
Február 1-jén jelen voltam a salgótarjáni Városi Sportcsarnokban rendezett Sportbálon. 
 
Február 5-én az „Értékeink Nógrád megyében”, Kazár község bemutatkozik című kiállítás 
megnyitóján a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban mondtam köszöntő beszédet. 
 
Február 8-án, Pásztón, a Dózsa György Tagintézmény aulájában tartott Jótékonysági Sportbálon 
vettem részt, mint a bál védnöke. 
 
Február 10-én tartotta idei első ülését a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Február 11-én ülésezett a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Február 15-én, Lucfalván a Fészek Óvoda jótékonysági bálján voltam jelen. 
 
Február 16-án, Somoskőújfalu Község Önkormányzata meghívására a „Hazatérés napja” 90. 
évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésen mondtam ünnepi beszédet. 
 
Február 18-án a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata között Együttműködési 
Szerződés ünnepélyes aláírására került sor Budapesten, amelyen dr. Bablena Ferenc István alelnök 
úrral és dr. Barta László főjegyző úrral vettünk részt. 
 
Február 19-én tartotta alakuló ülését a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács. Ugyanezen a 
napon ülésezett a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság Szakmai Munkacsoportja dr. Barta László 
főjegyző úr részvételével. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

 
2. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban 

rögzített sportszervezéshez kapcsolódó kötelező feladatokra tekintettel – a Nógrád Megyei 
Sportági Szakszövetség megszűnésével kapcsolatos feladatokkal megbízza 400.000 Ft + ÁFA, 
azaz 508.000 Ft díjért az MBI Könyvvizsgáló Kft.-t. A kötelezettség vállalás fedezete a 2014. évi 
költségvetésről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet 1. 
cím. 1. alcím és V. fejezet, 1. cím, 2. alcím előirányzata. Tekintettel a feladat specialitására a 
közgyűlés eltekint a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 2/2013. számú 
együttes rendelkezés alapján a két ajánlat bekérésétől. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megbízási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. március 3. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy 2014. március hónapban 
megjelenjen az önkormányzat területfejlesztési feladatait részletező és népszerűsítő megye 
háztartásaiba eljuttatandó kiadvány. A kötelezettség vállalás fedezete a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 1. cím, 1. alcím 
előirányzata. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a kiadvánnyal összefüggő szerződések megkötésére. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
    

Salgótarján, 2014. február 20. 
 
 
        

   Becsó Zsolt 


