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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A megyei önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az 
előző ülés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:    
 

I. 
 

BESZÁMOLÓ 
 
1. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A testület a 129/2013. (XII. 19.) Kgy. határozattal elfogadott 2014. évi üléstervében a 
szeptemberi közgyűlés időpontjaként szeptember 4. szerepel. Az elmúlt júniusi közgyűlésen is 
jeleztem, hogy ez az időpont várhatóan módosulni fog.  
Tájékoztatom a közgyűlés tagjait, hogy a szeptember havi közgyűlésünk időpontja: 
szeptember 10. (szerda) 9.00 óra 
 

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

− A közelmúltban előzetes egyeztetést folytattam Andrejszky Zoltánnal, a Tematik-Kábel Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) eladási és értékesítési igazgatójával, egy a megye népszerűsítését 
elősegítő lehetőségről. Andrejszky úrral egy keretszerződés megkötéséről tárgyaltunk, 
melynek célkitűzése, hogy a Kft. különböző fórumokon keresztül minél szélesebb körben 
bemutassa megyénket. A Kft. a tulajdonosa többek között a Nóta (szeptember 1-től Sláger) Tv 
és a Fishing & Hunting Tv csatornáknak. Augusztus 4-én a Kft. igazgatója Radu Morar úr 
konkrét partnerségi megállapodás megkötésével keresett meg, melynek keretében a Kft. az 
elkövetkezendő öt évben – 2019. 12. 31-ig – kész Nógrád megye természeti-turisztikai és 
kulturális vonzerejének megismertetésére és a meglévő ismertség további növelésére, 
rendezvények promóciójára, valamint szervezésére-lebonyolítására. Ennek keretében 
vállalnák: nógrádi allokációjú zenei-, horgász-, vadász és gasztronómiai, illetve vegyes 
tematikájú műsorok készítését; célzott tartalmak műsorokba való elhelyezését (interjúk, 
közérdekű tudnivalók); megyei rendezvények megrendezésében, műsorszolgáltatásban és 
megörökítésben való közreműködést; interregionális fesztiválok, tematikus rendezvények és 
ezek háttérszolgáltatásának biztosítását; közös-, vagy célzott pályázati lehetőségek 
kihasználását megyei és országos EU pályázati források elérése céljából. Véleményem szerint 
ez egy olyan lehetőség a megye számára, melyet célszerű megragadni. 

Mindezekre tekintettel javaslom a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását. 

− A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan az idei évben is megrendezésre kerül a 
Megyenap, melynek 2014. szeptember 20-án Szécsény Városa ad otthont. A délelőtt 
folyamán ünnepi közgyűlés-, délután pedig kulturális programok megtartására kerül sor; 
mindezek mellett egész napos kézműves- és kirakodó vásárt tervezünk Szécsény történelmi 
városrészében. A szervezési munkák megkezdődtek. 

 
 

− A közgyűlés 2014. június 26-ai ülésén a 38/2014. (VI. 26.) Kgy. határozat 3. pontjában döntött 
arról, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlása folytán tulajdonába került 
eszközök ellenérték fejében átruházhatók. Az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet alapján 
megtörtént a Nógrád Média Kiadói Kft-vel az adás-vételi szerződés, a Helyi Rádió 
Műsorszolgáltató Kft-vel a barter együttműködési megállapodás megkötése. A 
jognyilatkozatokban rögzített kötelezettségek teljesítése esetén 2014. szeptember 15-én az 
eszközök átruházása lezárul. 



3 

 

   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
Június 19-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr szervezésében Salgótarján adott otthont a 
KKVHÁZ „KKV Csúcs” találkozójának. 
Részt vett a Zenthe Ferenc Színház helyzetéről további elképzeléseiről tartott kerekasztal 
beszélgetésen. 
 
Június 20-án dr. Bablena Ferenc István alelnök úr köszöntőt mondott Kozárdon, a IX. Nemzetközi 
Csipkefesztiválon.  
 
Június 21-én köszöntőt mondtam Budapesten a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar 
Diplomaosztó ünnepségén, majd részt vettem Egyházasdengelegen a Falunapon és Mátranovákon a 
Vargánya Fesztiválon. 
 
Június 25-én dr. Barta László főjegyző úr képviselt az Észak-Magyarországi Regionális 
Területfejlesztési Konzultációs Fórum ülésén. 
 
Június 26-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 
 
Június 27-én megnyitottam a X. Louis Armstrong Jazzfesztivált, majd beszédet mondtam Joe 
Murányi köztéri szobrának avatásán Bánkon. 
 
Június 28-án megnyitottam a „Muzsikál az erdő” Mátrai Művészeti Napokat. Garábon részt vettem a 
Falunapon és Vadásznapon. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Szécsényben „Palóc Örökségünk” című rendezvényen. 
 
Június 30-án részt vettem a Szent Lázár Megyei Kórház Semmelweis Napi ünnepségén. 
 
Július 5-én dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Drégelypalánkon a Szondy Napok keretében ünnepi 
köszöntőt mondott és koszorúzott a Várban. 
 
Július 6-án dr. Bablena Ferens István alelnök úr tar-fenyvespusztai záró rendezvényen köszöntőt 
mondott. 
 
Július 10-én köszöntőt mondtam Szent Lázár Megyei Kórházban tartott a Semmelweis Egyetem, 
valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat által megkötött együttműködés keretében szervezett 
projektbemutató szakmai műhelykonferencián. 
 
Július 11-én Bujákon alapcső letételen vettem részt, majd Hollókőre látogattam a Főzőnapra. 
 
Július 12-én a mátraterenyei Palacsinta Fesztiválon vettem részt, majd Jobbágyiba a Falunapra 
látogattam.  
 
Július 29-én Salgótarjánban a dr. Förster Kálmán Emléknapon vettem részt  dr. Bablena Ferenc István 
alelnök úrral. 
 
Július 30-án Bátonyterenyén a „Bátonyterenyei Ipari Parkban folyamatos működésű gumi hulladékot 
újrahasznosító olaj és korom előállító üzem létrehozása” tárgyú projekt záró rendezvényén vettem 
részt. 
 
Augusztus 2-án Mátramindszenten a Falunapon, Palotáson a Cserhátalja Folklór Ünnepen, 
Sámsonházán a Szlovák Régiós Napon vettem részt, majd jelen voltam a Tour de Pásztó indításánál. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

1. A Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 119/2013. (XII. 19.) Kgy. határozattal 
elfogadott üléstervében szereplő szeptember 4-ei közgyűlés időpontjának szeptember 10. 9.00 
órára történő módosításával egyetért, azt jóváhagyja. 
 

2. Nógrád Megye Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Tematik-Kábel Kft.-vel történő 
stratégiai megállapodás megkötésével. 
A testület felhatalmazza, és egyben utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt a stratégiai 
megállapodás előkészítésére, a szükséges egyeztetések lefolytatására, az intézkedések 
megtételére, valamint a végleges dokumentumok aláírására azzal, hogy a megtett 
intézkedésekről a közgyűlés szeptemberi ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
Salgótarján, 2014. augusztus 5. 
 
 
 
          Becsó Zsolt 


