
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

6. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. november 22-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, 
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, Zsiga Tamás, a 
közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: 
az Egyebek napirendi pont előtt 8. sz. napirendi pontként ”Javaslat Balassagyarmat Város 
Önkormányzata által érvényesítendő követeléssel összefüggő intézkedésekre” c. előterjesztés az 
SZMSZ 21. § (4) bekezdése alapján szóbeli előterjesztésként kerüljön megtárgyalásra.  
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 15 
igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkaanyagáról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. Tájékoztató Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 
Előterjesztő: Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, dr. Surján 
Orsolya, megyei tiszti főorvos 

 
8. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzata által érvényesítendő követeléssel összefüggő 

intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság – 2012. november 13-ai 
ülésének elmaradása miatt – az ülés előtt tárgyalta meg a bizottságot érintő napirendeket. 

 
- . - 

 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 
előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése az MNV Zrt. válaszával kapcsolatban az, hogy adott esetben a Nógrád Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. munkatársainak elhelyezéséről gondoskodni kell? 
Az elmúlt közgyűlést követően történt egy olyan megdöbbentő esemény, amellyel kapcsolatban 
kérdezni szeretne, ez pedig Tresó Gábor balassagyarmati nyugdíjas feljelentése Barna János alelnök úr 
ellen súlyos testi sértés miatt. Az esettel kapcsolatos erkölcsi, etikai véleményét röviden ismerteti.  
Szeretné, ha alelnök úr nyilatkozna a közgyűlés előtt is, hogy elkövette-e azt, amivel Tresó Gábor úr 
vádolja. Megfontolásra ajánlja elnök úrnak és főjegyző úrnak is, hogy a közgyűlés fogadjon el a 
tagjaival kapcsolatosan egy etikai kódexet, ami nemcsak a közéleti tevékenységükre vonatkozik, 
hanem a magánéletire is. 
 
Palotai Szilárd: 
Elmondja, hogy megvárják a nyomozás alakulását, azután szeretnének majd kérdéseket feltenni. Jelen 
állapotában ez a helyzet mit árthat a megyének? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Az elnöki jelentés beszámoló része nem szól arról, hogy az elnök úr a parlamentben egy elég 
„megrázó” beszédet mondott el. A Magyar Narancs online-on megjelent egy cikk, amelyben ebből a 
felszólalásból idéznek. Ismereteti az ezzel kapcsolatos véleményét.  
 
Becsó Zsolt: 
Borenszki képviselő úr MNV Zrt-vel összegfüggő kérdésére válaszolva felidézi az előzményeket, 
többek között azt, hogy az átadás-átvétel kapcsán – az adott körülmények között – egy konszolidált 
megállapodás született, amely a feladat-ellátáshoz szükséges területegységet biztosította. Mivel a 
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok száma bővült, ezért tartották fontosnak, hogy a tervezési 
folyamatba bekapcsolódók számára is tudják biztosítani a megfelelő elhelyezést, ezért területi igénnyel 
léptek fel. Nyilvánvalóan nem fordultak volna az MNV Zrt-hez, ha a Kormánymegbízott úr 
egyetértését bírta volna az irodákkal kapcsolatos kívánalom. 
A sajtóban megjelentekhez annyit kíván hozzáfűzni, hogy itt egy folyamatban lévő ügyről van szó, 
amíg a rendőrség részéről nem záródik le nem szeretne a kérdésben állást foglalni.  
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Barna János Béla: 
Elmondja, hogy az esemény – amivel megvádolták – nem történt meg. A rendőrség vizsgálja az ügyet 
és reméli, hogy ki fog derülni az igazság.  
 
Becsó Zsolt: 
Rozgonyi képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, hogy amit a parlamentben elmondott, annak 
minden szava vállalható. Fontosnak tartotta, hogy a vitához hozzászóljon. A képviselő úr véleményét 
tiszteletben tartja. Az etikai kódex létrehozását nem javasolja.  
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
77/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 

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

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-139. sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 

2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot is 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 



 4

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

    20/2012. (XI. 23.) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 

 
a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 

rendelet módosításáról 
 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggú intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 15 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
78/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2012. november 
22-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat 
honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. december 3. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
A pontosított, kiegészített előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri a bizottság elnökét, Lacsny Péter urat, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójáról 
szóló kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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79/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 
 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.   
 

2. A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket tartja 
kiemelten fontosnak: 
a) elsődleges a 2012. évi létszám előirányzatnak megfelelő személyi juttatás-fedezet, 

valamint az üzemeltetési kiadások betervezését; 
b) általános tartalékként 5 M Ft képzését. 

 
3. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat elhasználódott eszközei értékcsökkenés 

leírását alapul vevő pótlására vonatkozó számításról szóló tájékoztatót. Megállapítja, hogy 
ilyen nagyságrendű forráspótlást a jelenleg ismert költségvetési keretek nem tesznek lehetővé. 
Utasítja elnökét, hogy az évközbeni kiadások teljesülése, valamint a többletforrások 
függvényében a költségvetés módosítása keretében terjesszen be javaslatot a fejlesztési 
kiadások lehetséges mértékű növelésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs 

Társulásnak a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrésze névértéken 
történő megvásárlásáról.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a megvásárláshoz szükséges 
megállapodások előkészítésére, az indokolt jognyilatkozatok megtételére. Az intézkedések 
eredménye alapján a még esetlegesen szükséges döntések meghozatalára a testület 2012. 
decemberi ülésén kell javaslatot tenni. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi 
számviteli beszámolója beterjesztésével párhuzamosan, indokolt esetben terjesszen be 
javaslatot a gazdasági társaság jövőbeli működésével kapcsolatosan. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
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4. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Az utolsó melléklet jelzi az elkülönített keret felhasználását. Kérdése, hogy kb. milyen mennyiségű 
igény érkezik be elnök úrhoz? Ezek közül az összes teljesítésre kerül-e? Mindössze 2 igény van 
Balassagyarmat és Rétság környékéről az összes többi – ami teljesül  –  Salgótarján, Bátonyterenye és 
Pásztó térségéből érkezik.  
 
Becsó Zsolt: 
Az elmúlt évek során sokkal nagyobb volt a társadalmi szerepvállalás a megyei önkormányzat részéről 
akár alapítványi, akár közvetlen támogatás formájában. Megtörtént az adósság konszolidáció és a 
megyei önkormányzatok feladatainak újradefiniálása, melynek híre minden szférába eljutott. Ettől 
függetlenül az év első hónapjaiban hasonló intenzitású megkeresésekkel találkoztak, mint a korábbi 
időszakban. Kb. százas nagyságrendű a beérkezett kérelmek száma, jelentős részét támogatták. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről készült tájékoztató elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
80/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és hivatal költségvetése 2012. 
háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az 1., 1.1., 1.2., 2., és 3. számú 
mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja.   
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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5. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetfeltáró munkaanyagáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A határozati javaslat mellékletét képező Partnerségi Terv melléklete tartalmazza a területfejlesztési 
koncepciót véleményezők körét. A napokban szervezett területfejlesztési konzultációs fórumok ülésein 
számos önkormányzat, szervezet, vállalkozás képviseltette magát. Ezeket megismerve szükségessé 
vált a partnerségi lista II. 9. pontjában felsorolt LEADER Helyi Akciócsoportok körének kibővítése a 
Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesülettel. A kiegészített 
Partnerségi Terv melléklete az ülés előtt került kiosztásra. 
 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melynek keretében többek között elmondja, hogy a 
tervezés jó ütemben, a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációs Államtitkársága által 
megszabott keretek között zajlik. Szeretné megemlíteni, hogy 2014-2020-ra vonatkozólag, illetve akár 
2030-ig is Nógrád megye potenciális mozgásterét, lehetőségeit a most elvégzett munka fogja 
meghatározni. Ezért fontos, hogy mi kerül itt megfogalmazásra. A munkában résztvevőknek szeretné 
megköszönni az aktív közreműködést. Egy meghatározott ütem szerint haladnak tovább és a 
társadalmasítás folyamatát is „viszik”.  
 
Varga László (NORDA): 
Mindhárom megye (Borsod, Heves és Nógrád) elkészítette már a helyzetelemzési, helyzetértékelési 
anyagát. Részletesen megnézték a dokumentumot, de alapvetően csak néhány stratégiai jelentőségű 
javaslatot fogalmaztak meg. Ezeket ismerteti.  
 
Széni Nándor (NORDA): 
Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az elkészült helyzetelemzés megfelel a 218/2009. (X. 6.) Korm. 
rendeletben leírtaknak. Több fórumon is elhangzott, hogy bizonyos tekintetben kiegészítésre szorul. A 
következő időszak egyik leglényegesebb eleme a helyi közösségek bevonása, az erőforrások 
felszabadítása lesz. 
 
Sándor Ildikó: 
Elmondja, hogy folyamatosan érkeznek be vélemények. Úgy gondolja, hogy jövő héten ennek a 
ciklusnak a társadalmasítását le tudják zárni. A későbbi feladatokkal kapcsolatban megemlíti, hogy 
december 15-ig a célrendszert fel kell építeni.  
 
Lacsny Péter: 
Rendkívül komoly, komplex munkát végeztek el az anyag összeállítói. Úgy érzi, hogy – az idő 
rövidsége miatt – jó néhány téma nem került teljes mértékben kifejtésre, pl.: nyugat-nógrádban a 
burkolóanyag gyártás. Bízik benne, hogy ezzel a dokumentummal most csak egy irányt határoznak 
meg és a koncepció teljes körű „bezárása” a mai nappal nem történik meg.  
 
Borenszki Ervin: 
A Területfejlesztési Bizottság részleteiben megtárgyalta ezt az előterjesztést, így most csak röviden 
fejti ki véleményét. Bízik benne, hogy azok a megjegyzések – mérlegelés után – beépítésre kerülnek 
az anyagba.  
 
dr. Barta László: 
Kiemeli, hogy az előterjesztés mellékletét képezik azok a felvetések, amelyek a bizottsági ülésen 
hivatalosan elhangoztak. Megértést kér azzal kapcsolatban, hogy csak olyan javaslatokat szabad 
nyilvánosságra hozni, amelyek szakmailag befogadhatóak. Az anyagot akkor is el kell készíteniük, ha 
arra nem érkezik pluszforrás. 
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Lacsny Péter: 
Az előző kiegészítését „jobbító” szándékkal mondta el. Bízik abban, hogy egy kiegyensúlyozott 
tervezésre fognak törekedni, amelyben nem csak Kelet- és Nyugat-Nógrád, hanem Dél- és Közép-
Nógrád is megfelelően fog szerepelni. 
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró 
munkaanyagáról szóló határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 
81/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció 

helyzetfeltáró munkaanyagáról szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A testület kinyilvánítja, hogy a Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció eddig elkészült 
helyzetfeltáró munkaanyaga megfelelő, a további tervezés alapjául szolgálhat. A közgyűlés 
utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szaktárcák, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., a közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága, 
valamint az egyéb véleményezők által megfogalmazott – szakmailag megalapozott és a megye 
érdekeit (is) szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről 
folyamatosan gondoskodjanak. 
Határidő: haladéktalanul, illetve folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

           dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának Partnerségi Tervét – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, 
hogy a Tervben foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjanak a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Határidő: haladéktalanul, illetve folyamatosan 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
          dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolta. 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
Látkóczki Bálint: 
Kérdése, hogy az elnök úr, mint előterjesztő a pályázat megjelenése előtt miért teszi azt a javaslatot, 
hogy a közgyűlés az elkövetkezendő időben a felsőfokú tanintézetben tanuló, szociálisan rászorulók 
támogatását ne ösztönözze, ne fogadja el?  
 
 
Becsó Zsolt: 
Sokan nehezen élték meg azt, hogy a kormányzat részéről újradefiniálásra került a megyei 
önkormányzat feladata. Nincs semmilyen lehetőségük arra, hogy forrásokat vonjanak be, így emiatt 
nem tudnak csatlakozni az ösztöndíjpályázathoz.  
 
 
Látkóczki Bálint: 
Nem tartja elfogadhatónak azt, hogy a pályázati feltételek megismerése nélkül mondanak nemet, ezért 
módosító javaslatot terjeszt elő, melynek tartalma, hogy az előterjesztést ne támogassa a tesület. 
A módosító javaslatot a közgyűlés 5 igen, 10 nem szavazattal elvetette. 
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi 
fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot melyet, a 
közgyűlés 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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82/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – költségvetési helyzetére tekintettel – nem csatlakozik 
a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a szociálisan hátrányos helyzetű 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az illetékes támogatáskezelő szervezetet értesítse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
7. Tájékoztató Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 

Előterjesztő: Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, dr. Surján 
Orsolya, megyei tiszti főorvos 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti dr. Surján Orsolya tiszti főorvos asszonyt, megkérdezi kíván-e az előterjesztéshez szóbeli 
kiegészítést tenni? 
 
dr. Surján Orsolya: 
Az október 31-ei állapothoz képest annyi változás történt, hogy eggyel nőtt a betöltetlen praxisok 
száma. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Gácsi Péter: 
Meg szeretné köszönni a rendkívül jól kidolgozott anyagot. Sajnos fedi azt a valóságot, amit elképzelt. 
Főorvos asszonytól szeretné megkérdezni, hogy Nógrád megyére vonatkoztatva milyen programot 
tudna javasolni, hogy ez a helyzet visszaforduljon vagy stabilizálódjon? Nógrád Megye 
Önkormányzata miben és hogyan tudna ezen segíteni? 
 
dr. Surján Orsolya: 
Szeretné rögzíteni, hogy a háziorvosi ellátás nem a megyei, hanem a települési önkormányzatok 
feladata. Úgy látja, hogy a megyének elég kevés ráhatása van erre a kérdésre. Egy országos koncepció 
kidolgozása talán segítene a problémán, aminek az alapját egy megyei önkormányzat is elkezdheti és 
megteremtheti.  
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Látkóczki Bálint: 
A Területfejlesztési Bizottság ülésén javaslatként megfogalmazódott, hogy a háziorvosi kérdéskör 
kerüljön beépítésre a megyei területfejlesztési koncepcióba.  
 
Gácsi Péter: 
Véleménye szerint tovább kellene vinni ezt a dolgot, nem szabad ott megállni, hogy most elfogadják a 
tájékoztatót. 
 
dr. Surján Orsolya: 
Azt látják, hogy azok a helyi önkormányzatok, ahol helyettesítéssel van betöltve a körzet és egy idős, 
tapasztalt kollégának a munkájával meg is vannak elégedve, ott fel sem merül az, hogy meghirdessék 
az állást. Ebben is lehetne kommunikáció szintjén nyitni az önkormányzatok felé. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdése, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád megye háziorvosi ellátásról szóló tájékoztató elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
83/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye háziorvosi 
ellátásról szóló tájékoztatót. 
A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a megye egészségügyi helyzetének bemutatása – 
különös tekintettel a háziorvosi, illetve gyermekorvosi ellátásra –, mint kiemelt terület kerüljön 
beillesztésre a megyei területfejlesztési koncepcióba. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

    dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
8. Javaslat Balassagyarmat Város Önkormányzata által érvényesítendő követeléssel összefüggő 

intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
dr. Barta László: 
Szóbeli kiegészítésében elmondja a Balassagyarmat Város Önkormányzata által jogalap nélküli 
gazdagodás visszatérítése iránt indított perben történteket. Kronológiai időrendben ismerteti az ügyet 
érintő főbb eseményeket. 
 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdése, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Balassagyarmat Város Önkormányzata által érvényesítendő követeléssel 
összefüggi intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
84/2012. (XI. 22.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata által jogalap nélküli gazdagodás visszatérítése iránt indított perben a megyei 
önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat 
egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján kialakított 
álláspontot.  
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy 
a) Balassagyarmat Város Önkormányzata által kezdeményezett egyezség kötés során az abban 

foglaltak, továbbá az előterjesztésben részletezett indokok, valamint a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja 2011 decemberében közölt álláspontját figyelembe véve 
úgy járjanak el, hogy a letéti számlán szereplő 66.595.353 Ft összegnek a Nógrád Megyei 
Intézményfenntartó Központ részére történő rendelkezésre bocsátás feltétele legyen az, hogy 
Nógrád Megye Önkormányzata ellen indított per – mely fizetési kötelezettségben való 
marasztalásra irányuló kereseten alapul – megszüntetésre kerüljön; 

b) az intézkedések eredményéről azok végrehajtását követő ülésen adjanak tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

       dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2012. november 22. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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9. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 

 
 Becsó Zsolt                                     dr. Barta László 
 Nógrád Megyei Önkormányzat                                        Nógrád megyei főjegyző 
 Közgyűlésének elnöke 


