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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés 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 Területfejlesztési Bizottság 2014. június 26-ai ülésén – átruházott hatáskörben – döntött a 
megszűnt Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt decentralizált források terhére 
megkötött támogatási szerződések lezárásáról; a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött 
egyes támogatási szerződések lezárásáról. 2014. július 4-ei, soron kívüli ülésén döntött a 
NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt 
decentralizált források terhére az Icy Delicate Service Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal „Piaci bővülést megalapozó raktárkapacitás fejlesztés” 
TRFC/EM/ba/1200004/2008. számon megkötött támogatási szerződés lezárásáról. 2014. 
augusztus 18-ai ülésén döntött a megszűnt Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által 
kezelt decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések lezárásáról; a NORDA 
Észak-Magyarországi Regionális 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 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával „Térfigyelő 
kamerarendszer fejlesztése” 120002008K, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával „Játszótér kialakítása a Dolinka, Arany János úton valamint Alagút úton” 
120004808L számon megkötött támogatási szerződések módosításáról és lezárásáról; a 
Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által az 1173/2013. (XII. 
19.) TERB, valamint a 130/2014. (IV. 22.) TERB határozat ellen benyújtott kérelme 
elbírálásáról; a PROFILPLAST Műanyagtermékgyártó Kft-nek a 
TRFC/EM/ba/1200006/2008. számú támogatási szerződése megszüntetésére irányuló kérelme 
elfogadásáról. 
(A határozatokat a határozati javaslat 1-39. sz. mellékletei tartalmazzák.) 

 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására. 
 
− A Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja „Projektfejlesztési és 

Projektmegvalósítási menedzser” képzést indít 2014. szeptember és december közötti 
időtartamban salgótarjáni és balassagyarmati helyszíneken. 
A képzés a projektfejlesztési és projektmegvalósítási feladatok ellátására készít fel, kiemelten 
a 2014-2020 pályázati időszakra vonatkozóan. Mivel új pályázati ciklus indul az Európai 
Unióban minden hazai önkormányzatnak, vállalkozásnak, civil szervezetnek és költségvetési 
szervnek szüksége lesz az eddigi tapasztalatok mellett olyan tudású szakemberekre, akik 
képesek eligazodni ezen pályázati rendszerben. A képzés során a résztvevők elsajátíthatják a 
támogatási rendszer új szabályait, megalapozott tudást szerezhetnek a pályázati 
dokumentációk elkészítésének folyamatáról, valamint a nyertes pályázatok megvalósítási 
lehetőségeiről. A képzés lehetőséget biztosít mind az érettségivel, mind a felsőfokú 
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végzettséggel rendelkezők részére. A megszerzett ismeretek birtokában támogatott 
munkavállalásra nyílik lehetőség az önkormányzati és európai uniós helyi intézményi 
struktúrákban. A képzés befejezését követően a Munkaügyi Központ azokat a munkáltatókat, 
akik a tanúsítványt megszerzőket foglalkoztatják 3 hónapon keresztül 100%-os, majd újabb 5 
hónapon keresztül 50 %-os személyi juttatás és járulék terheinek költségeit támogatja 
(továbbfoglalkoztatási kötelezettség nincs).  
Indokolt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata részese legyen a programnak, mint a 
területfejlesztés kulcsszereplője. Megítélésem szerint nagyszerű lehetőség rejlik ebben a 
képzésben, hiszen azon településeknek, térségeknek, illetve a különböző vállalkozásoknak – 
amelyek jelenleg nem rendelkeznek pályázatíró szakemberekkel – is szükségük lesz felkészült 
munkatársakra. A források megyében való „tartása” érdekében, a koordinációs szerepünk 
keretein belül, végső soron a jelenleg ismert feltételek megléte esetén, a képzés befejezését 
követően a tanúsítványt szerzett fiatal szakemberek foglalkoztatása akár a megyei 
önkormányzat, mint munkáltató részvételével is indokolt. Ennek érdekében a Munkaügyi 
Központtal, illetve a képző intézménnyel történt tárgyalások eredményeként fogalmazódott 
meg a döntési javaslat. 
 
 

Mindezekre tekintettel kérem a határozati javaslat 2. pontjának elfogadását. 
 
 

2. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 

− A közgyűlés a 129/2013. (XII. 19.) Kgy. határozatával elfogadta 2014. évi üléstervét.  
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Programjának 
összefüggő dokumentumaival kapcsolatos döntéshozatal lezárása szükségessé teszi, hogy a 
közgyűlés 2014. október 9-én, egy soron kívüli ülés keretében megtárgyalja az ehhez 
kapcsolódó előterjesztést a következők szerint: 
 
Október 9. 
 

  „1. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság” 

 
 

Mindezekre tekintettel kérem a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását. 
 
 

− Az elnöki jelentés lezárása napján Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 
kezdeményezésére megalakult „a Nógrád Megyei Felsőoktatási Kabinet” salgótarjáni 
székhellyel. Az alakuló ülésről, illetve a célkitűzésekről az elnöki jelentés kiegészítésében 
adok számot. Az ülésen a megyei önkormányzatot dr. Barta László főjegyző képviselte.  

 
 

− Az augusztusi elnöki jelentésben tájékoztattam a testületet egy a Tematik-Kábel Kft-vel (a 
továbbiakban: Kft.) történő stratégiai megállapodás megkötésének lehetőségéről. A 
megállapodás-tervezet a hivatal munkatársai által elkészítésre került, melyet továbbítottunk a 
Kft. igazgatója részére.  
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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 2014. évi költségvetésének módosítására (IV. 

számú módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
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 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 

(IV. 27.) önkormányzati 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 a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 

14.) 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 

 
− Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 – 2014. évi ciklusra szóló gazdasági 

programjainak végrehajtásáról  
 

Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás 
Területfejlesztési Bizottság 2 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 
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− Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
készült tájékoztató elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
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 3 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
− Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 stratégiai tervezésért 

felelős miniszter állásfoglalását követő elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság  4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

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

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (szeptember) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
Területfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

− Javaslat alapítványnak történő forrás átadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Az I. számú határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza: 

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

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

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

 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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   II. 
 

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről 
 
 

Augusztus 8-9-én Barna János Béla alelnök úr és dr. Barta László főjegyző úr részt vettek 
Szurdokpüspökiben az értéktár kiállításon, szakmai fórumon, illetve a Libafesztiválon. 
 
Augusztus 20-án ünnepi beszédet mondtam Bátonyterenyén a Maconkai búcsúban, Mátraterenyén a 
Falunapon, valamint Pásztón a Szent István Napi rendezvényen. Részt vettem a Rákóczibányai 
Falunapon. 
 
Augusztus 27-én megnyitottam a Megyei Tanévnyitó ünnepséget. 
 
Augusztus 29-én ünnepi köszöntőt mondtam a Városi Tanévnyitó ünnepségen. 
 
Augusztus 30-án Barna János Béla alelnök úr részt vett Becskén a „Közösség Tér” átadásán, valamint 
Ilinyben a Derelye Fesztiválon. 
 
Szeptember l-jén dr. Bablena Ferenc István alelnök úr fogadta a Kínai Hubei tartomány Népi 
Kongresszus Bírói Bizottság delegációját. 
Részt vettem a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság „Egy ország a Duna mentén” c. 
Nógrád Megyei vándorkiállításon. 
 
Szeptember 4-én ünnepi beszédet mondtam Kállón a Vác-Acsa-Verseg összekötő út közel 3,8 
kilométeres szakasz átadásán, ezután Egyházasdengelegen mondtam ünnepi beszédet a közel 1,7 
kilométeres útszakasz átadásán. 
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr részt vett Budapesten a MÖOSZ és a KKVHÁZ közös 
munkabizottsági ülésén. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-39. sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 
 

2. a) A közgyűlés jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata „Projektfejlesztési és 
Projektmegvalósítási menedzser” képzéshez való csatlakozását. A testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a képzés utáni munkatapasztalat szerzés biztosításában – a Munkaügyi 
Központ 100 %-os személyi juttatás és járulék terheinek támogatása esetén, a képzés 
befejezését követő maximum 3 hónap időtartamra – szükség szerint, mint foglalkoztató is 
részt vesz. 

 
b)  A testület felhatalmazza, és egyben utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt a szükséges 

egyeztetések lebonyolítására, az intézkedések megtételére, valamint a képzéshez kapcsolódó 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a megtett intézkedésekről a közgyűlés októberi soron 
kívüli ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

               dr. Barta László, megyei főjegyző 
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3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló módosított üléstervét a 

következők szerint fogadja el: 
 
Október 9. soron kívüli ülés keretében: 
 

  1. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság  

 
b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 

részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző    

 
 
 
Salgótarján, 2014. szeptember 4. 
 
          

Becsó Zsolt 


















































































