
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGY ŰLÉSE 
 

HATÁROZATA 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja a 

Nógrád Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2014. évi munkatervét. 
Utasítja a Bizottság elnökét, hogy a testület munkájáról folyamatosan tájékoztassa a 
közgyűlést.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
 

2. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy vizsgálja meg a lehetőségét, illetve tegyen meg minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a települési, valamint a megyei értéktárban 
található értékek a megyei önkormányzat hivatalos honlapján megjelenítésre kerüljenek. Erről 
a közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy a Szakmai Munkacsoporttal együttműködve 
dolgozza ki, és terjessze be jóváhagyásra a települési értéktárak részére kiírásra kerülő, ,,Prima 
Nógrádikum” elnevezésű elismerési rendszer részletes konstrukcióját. 
Határidő: 2014 februári ülés 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 

 
4. A közgyűlés felkéri a Bizottság elnökét, hogy nyilvános pályázat keretében a ,,Nógrádikum”, 

illetve a ,,Prima Nógrádikum” címekhez tartozó logó, illetve tárgyjutalom megtervezéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett pályaműveket – legkésőbb – a Bizottság 
2014 áprilisi ülésére terjessze be. 
A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy a döntésről – annak megtörténtét követő ülésen 
– tájékoztassa a testületet. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
 

5. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a 
,,Nógrádikum”, illetve a ,,Prima Nógrádikum” kifejezés, illetve az azokat, a 4. pont szerint 
megjelenítő logó védjegyként való bejegyzése iránt. Erről – annak megtörténte után – 
tájékoztassa a közgyűlést. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
 

6. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy igényelje meg a Magyar Értékek 
Vándortérképét a 2014. évi Megyenap alkalmából tartandó rendezvényre.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 

130/2013. (XII. 19.) Kgy. 
 

Tárgy: a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi 
munka- és pénzügyi terve, valamint egyéb, kapcsolódó 
intézkedések meghozatala 
 

 
 

 



 
 

7. a) A közgyűlés – a Bizottság és a Szakmai Munkacsoport 2014. évi működésével 
 összefüggésben felmerülő költségkeretet – a következők szerint állapítja meg: 

1. Szakmai Munkacsoport költségei (útiköltség, illetve minden további, a működéssel 
összefüggő kiadás): 300.000 Ft 

2. Elismerési rendszer keretösszege: 500.000 Ft 
3. Védjegyoltalommal kapcsolatos költségek: 200.000 Ft. 

b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy – amennyiben a fent megjelölt keretösszegek nem fedik 
a költségigényeket – a feladat ellátásával kapcsolatos költségvetés módosítására vonatkozó 
javaslatát a mindenkori soron következő költségvetés módosításkor terjessze be.  

c) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az a) pontban megjelölt összegeket vegye figyelembe 
Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetése összeállításakor. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 130/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat melléklete 

 

 A Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 

2014. évi munkaterve 
 
 
 

A bizottság minden rendes munkaülésén megtárgyalja: 
 
Az előző ülés óta beérkezett javaslatokat, melyeket a Szakmai Munkacsoport előzetesen 
véleményezett.  
 
 

1. Ülés időpontja: február 27.  
Meghívó küldés: február 21. (péntek) 
 

2. Ülés időpontja: április 30.  
Meghívó küldés: április 25. (péntek) 
 

3. Ülés időpontja: augusztus 28.  
Meghívó küldése: augusztus 22. (péntek) 
 

4.  Ülés időpontja: október 30. 
Meghívó küldése: augusztus 24. (péntek) 
 

5. Ülés időpontja: december 18. 
Meghívó küldése: augusztus 12. (péntek) 
 
 

 
 
 


