
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

4. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 7-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, 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 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 14 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 a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 

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

       
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására     
(I. forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben, valamint a NORRIA 
Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő üzletrészei elidegenítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat nemzeti és területi szintű tervezéssel összefüggő aktuális és 

jövőbeli feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi 
költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

11. Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a 2012. évi 
ifjúságpolitikai cselekvési programra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Egyebek 
 

Zárt ülés keretében 
 
13. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

- . - 
 
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: 
Az elnöki jelentés kiegészítése az ülés előtt került kiosztásra. Kéri, hogy az abban foglalt 
módosításokkal tárgyalja meg a napirendet a testület.  
A kiegészítéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 4. határozati javaslat vonatkozásában érkezett egy 
levél dr. Boncz Jenőtől, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. általános igazgató-helyettesétől. Az 
említett levelet ismerteti.  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Szandai József: 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Területfejlesztési Bizottság ülésén Borenszki Ervin képviselő úr 
javasolta, hogy a bizottság, illetve a közgyűlés foglalkozzon a főiskola ügyével. Megállapították, 
hogy, mint minden Nógrád megyei polgárnak, így nekik is „szívük ügye”, hogy a megyében maradjon 
egy felsőoktatási intézmény. Tekintettel arra, hogy alapvetően városi témáról van szó, Nógrád Megye 
Önkormányzata erkölcsi és politikai támogatásával tud hozzájárulni ehhez a fontos ügyhöz.    
 
Borenszki Ervin: 
A mai lapban olvasta, hogy ha nem lesz 150 újonnan jelentkező hallgató, akkor megkérdőjeleződik a 
főiskola léte. Azt javasolja, hogy elnök úr és az országgyűlési képviselők tegyenek meg mindent azért, 
hogy az intézmény helyzete kerüljön nyugvópontra, illetve kérjék fel a megyében található városi 
önkormányzatokat is, hogy lehetőségükhöz mérten anyagi hozzájárulásukkal segítsék a főiskola 
megmentését.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Amennyiben igény van rá szívesen tart tájékoztatást a kialakult helyzetről. 
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Gácsi Péter: 
Az előző közgyűlésen általa felvetett „buszos” témával kapcsolatban szeretné megköszönni az 
intézkedéseket. Kérdése, hogy a Nógrád Volán Zrt-től kapott levelet meg lehetne-e jelentetni a Nógrád 
Megyei Hírlapban, hogy az átlag emberek is értesüljenek a tájékoztatásról? 
 
dr. Barta László: 
Elmondja, hogy – elsősorban – a honlapon keresztül tájékoztatják a nyilvánosságot az ülésekről, 
illetve az ülésen jelen van a Nógrád Megyei Hírlap munkatársa is.  
 
Borenszki Ervin: 
Az elnöki jelentés kiegészítésének 1. pontjában található kormányzati válasz elbizonytalanította 
atekintetben, hogy jó úton halad-e ez az ügy? Úgy látja, hogy egymásnak ellentmondóak a dolgok. 
Elnök úrtól remél megnyutató választ, hogy lesz ebben a dologban előrelépés. 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy a 2007-2013-as időszak akciótervének kialakításában kevésbé voltak meghatározó 
szerepkörben.  
A 2014-2020-as tervezésbe aktívan kívánnak bekapcsolódni.  
Megkeresték Medvácz Lajos polgármester urat, hogy együtt próbáljanak az illetékes minisztériumhoz 
fordulni a vasút kérdéskörével kapcsolatban. 
 
Borenszki Ervin:   
A közgyűlési felterjesztésük után, 2012. május 10-én módosították az operatív programot. Nem tudja 
mit tartalmaz ez a módosítás, de figyelembe se vették a kérésüket.  
 
Becsó Zsolt: 
Az akcióterv került módosításra. Öt prioritása van az ÉMOP-nak. Az 1. a gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódik, a 2. a turizmushoz, a 3. a településfejlesztéshez, a 4. a humánerőforrás fejlesztéshez, az 5. 
pedig a közlekedéshez. Most számba vették, hogy mennyi forrás van lekötve támogatási szerződéssel, 
illetve, hogy mennyi szabadforrás áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a kormányzat átrendezést 
hajtott végre az adott prioritáson belül. A közúthoz már nem tudtak több forrást rendelni, belső 
átcsoportosítási lehetőséget találtak.  
 
dr. Bablena Ferenc: 
A közelmúltban részt vett Budapesten egy civil fórumon, ahol a közúti közlekedésről volt vita, 
elsősorban a vasút vonatkozásában. Az ottani tájékoztatón egyértelműen elhangzott, hogy a legutóbbi 
közlekedési menetrend változtatások legsúlyosabb mértékben Nógrád megyét érintették. Ennek 
keretében a jelenlévő balassagyarmati polgármester bemutatta, hogy milyen súlyos helyzetben van a 
térség. Ezen a rendezvényen szintén részt vett Szili Katalin országgyűlési képviselő asszony, a 
Fenntartható Fejlődés Tanácsának elnöke. Azt fogalmazta meg, hogy rövid időn belül szükséges a 
gazdaságpolitikához, a társadalmi elvárásokhoz kapcsolódó strtégiai koncepciót országos szinten 
kidolgozni. Az elnök asszony elmondta, hogy parlamenti szintre szeretné emelni ezt a kérdést. 
 
dr. Barta László: 
A korábban kiküldött 11 pontból álló listával kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy a tegnapi 
nap során a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Európai Uniós pályázatokkal, a kohéziós alapokkal  
kapcsolatos konferencián és operatív egyeztetésen vett részt. A délutáni szekcióüléseken elhangzott, 
hogy a 11 pontból lehet azt a 4 prioritást kiválasztani, amely a 2014-2020-as időszak határon átnyúló 
pályázatait determinálni fogja. Minden megyétől előzetesen kérték azt, hogy mit preferálnának. Egy 
szakmai egyeztetés során ők úgy döntöttek, hogy a listából a 6. (környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése), 7. (a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása), 8. (a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás) és 9. (a 
társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem) pontokat részesítik előnyben. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11  igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
43/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. a)  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei integrált térségi fejlesztési 

programjavaslatok összegyűjtése céljából készült − a határozat 1. számú mellékletét képező − 
tervezési felhívást jóváhagyólag tudomásul veszi. 

b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a tervezési felhívás – honlapon történő – közzététele 
céljából a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal a Nógrád Megyei Szakképzés-
szervezési Társulástól érkező igénnyel, mely Nógrád Megye Önkormányzata részéről is elvárja a 
következők rögzítését:  

„Nógrád Megye Önkormányzata kijelenti, hogy a Társulásba vagyont nem vitt be, ezért a 
feleknek egymással elszámolási kötelezettsége nem keletkezett, továbbá társulási tagságának 
megszűnésével kapcsolatosan sem a Társulással, sem a Társulás tagjaival szemben további 
követelése nincs, további igényérvényesítéssel nem él.”  

A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a 2011. december 29-én megkötött 
megállapodáson alapuló e tartalmú jognyilatkozat aláírására és kiadására.  

 Határidő: haladéktalanul 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
        dr. Barta László, megyei főjegyző 

  
4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a rétsági 395/1. hrsz-ú és a 

salgótarjáni 1793 hrsz-ú ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába és a GYEMSZI kezdeményezése 
esetén annak vagyonkezelésébe kerül.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, 
megállapodások aláírására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

         dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

5. A közgyűlés a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 2-4. sz. mellékletek 
szerint elfogadja. 

 

Salgótarján, 2012. június 7. 
 
 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
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- . - 

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: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    14/2012. (VI.11. ) 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 összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  14 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
44/2012. (VI. 7.) 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. június 7-én 
elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 

- . - 
 

3. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Palotai Szilárd képviselő úr a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. május 29-ei ülésén felvetette, 
hogy a Nógrád Megyéért Díj emlékplakettjének közepén Nógrád vármegye sziluettje legyen 
feltüntetve. A felvetéssel kapcsolatban arra jutott, hogy a jelenlegi Nógrád megye körvonalazása 
helyénvalóbb a díj odaítélésének célját figyelembe véve.   
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Palotai Szilárd: 
Azért vetette fel ezt a javaslatot, mert nem csak Nógrád megyének a belső Magyarországba szakadt 
része tehet azért, hogy ez a régió fejlődjön. A határon átívelő közös munkának az egyik alapfeltétele 
lenne, hogy ez már a szimbólumunkban is megjelenne. 
 
Becsó Zsolt: 
Az elmúlt években is volt arra példa, hogy a határ túloldalán élő, ott alkotó személyek munkáját 
megyei kitüntetéssel ismerjék el.  
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. 
(XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    15/2012. (VI.11. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló  
14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyéért Díj, valamint a „Nógrád Megyei Nemzetiségekért” Díj 
emlékplakettjeinek elkészítéséhez, valamint a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről 
és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez kapcsolódó 
intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és 
a következő határozatot hozta: 
 
45/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy kösse meg 

Bobály Attila szobrászművésszel a Nógrád Megyéért Díj, valamint a Nógrád Megyei 
Nemzetiségekért Díj emlékplakettjeinek elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést. 
Határidő: 2012. június 22. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

     dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a megyei közgyűlés által alapított kitüntető 

címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet hatályos szövegét a testület 2012. június 
7-én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat 
honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. június 7. 

 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
- . - 
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4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 
szavazásra. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról (II. 
sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással 
elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    16/2012. (VI.11. ) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról  
(II. sz. módosítás) 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása (II. 
sz. módosítás) végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
46/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy Nógrád Megye Önkormányzata 

2012. évi költségvetése 2. sz. melléklete V. fejezet Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, 
felújítás előirányzatán belül megtervezett tételek beszerzése érdekében – a források realizálása 
függvényében – kötelezettséget vállaljanak, szerződést kössenek, illetve az ehhez kapcsolódó 
intézkedéseket megtegyék. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
2. A közgyűlés – annak érdekében, hogy a Munkáltatói lakásépítés és vásárlás támogatási számlán 

lévő átmenetileg szabad pénzeszköz a Magyar Államkincstárnál értékpapír műveletre fordítható 
legyen - felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, kötelezettséget vállaljanak, az ehhez 
kapcsolódó intézkedéseket megtegyék.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

                    dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 

 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 

- . - 
 



 8

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására (I. forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Úgy gondolja, hogy a kormány döntései lehetetlen helyzetbe hozták a megyéket. Ez meghatározza azt 
a mozgásteret, amiben az előterjesztés most megszületett, aktualizálódott. A kötelező feladatok 
jogszabályi háttere még mindig nem rendezett. A célokat, elképzeléseket – amiket a gazdasági 
program tartalmaz – akkor tartja megvalósíthatónak, ha őket a súlyuk alapján megfelelő partnernek 
tekintik a tárgyaló felek.  
Képtelenségnek tartja, hogy a megyei önkormányzat testülete programot fog írni. Ehhez kell egy 
tervező, egy olyan cég, ami ebben profi.  
 
Lacsny Péter: 
Véleménye szerint ez egy közös munka lesz, valamennyi nógrád megyei lakos és képviselő részt fog 
ebben venni. Ehhez kéri a továbbiakban is a képviselő urak segítségét. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Szeretné, ha a felsőoktatás valamilyen forrása megmaradna vagy erősödne a megyében. A III. ponthoz 
(együttműködő szervezetek) javasolja felvenni egy utolsó gondolatjelbe a következőt:  
„A megyében működő felsőoktatási intézménnyel való együttműködés elősegítése.” 
 
Becsó Zsolt: 
Nem véletlen, hogy a napirend címében szerepel az „I. forduló” kifejezés. Azt kéri mindenkitől, hogy 
építő jellegű véleményét mondja el. A településeknek is megküldik az anyagot és a javaslatokat, 
észrevételeket, véleményeket a szeptemberi előterjesztésbe bele fogják illeszteni. 
Lesznek források külön erre a célra, csak a megyei önkormányzatok pályázhatnak majd rá. A külső 
szakértők igénybevételére konkrét eszközöket fognak majd biztosítani. Pártállástól függetlenül az 
összes képviselőtől azt kéri, hogy legyenek kreatívak, segítsék a közös munkát.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Megítélése szerint – mai léptékkel nézve – az utolsó nagy helyi erős fejlesztések a tanácsi rendszer 
utolsó periódusában történtek. Abban a rendszerben az ágazati ellenállásokat úgy lehetett „legyűrni”, 
hogy a kormányzati akarat találkozott a helyi akarattal. Az 1996-ban meghozott területfejlesztési 
törvényt - amely véleménye szerint egy jó szándékkal megírt törvény - az ágazati érdekek 
„szétfeszítettek”.  
A határon átnyúló kapcsolatok tekintetében elmondja: teljesen más tartalma van két ország, két 
legfejletlenebb megyéje és a nyugati határon található két ország fejlett megyéinek találkozásának.  
Ezért a kormányzatnak gyakorolnia kell a pozitív diszkriminációt.  
 
Borenszki Ervin: 
Úgy érzi, hogy elnök úr folyamatosan a területi tervezésről beszélt, ő pedig a gazdasági programról 
próbált. Ha összehasonlítják az eredeti gazdasági programot a mostanival, úgy gondolja, hogy „ég és 
föld” a különbség.  
 
Palotai Szilárd: 
Fontosnak tartja elmondani, hogy Nógrád megye parlamenti képviselőinek „lobbizása” az összes 
elhangzott dolog fölé – adott esetben – szükséges lesz.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
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Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására I. forduló vontakozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
47/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerint 

tervezetként elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi megújított gazdasági 
programjáról készült javaslatot. 

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a közgyűlés 2012. szeptemberi ülésén második 
fordulóban történő megtárgyalásra a tervezetet a bizottságok tagjainak, egyéb „érdekelt” szervek 
képviselőinek véleményeivel, javaslataival ellátva készítse elő. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
           dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
- . - 

 
Becsó Zsolt: 
Tekintettel arra, hogy többen jelezték, hogy rövid időn belül el kell hagyniuk az ülést javaslatot tesz a 
napirendi pontok „cseréjére”. 
Kéri, hogy a következő napirendi pont – az eredeti 13. – tárgyalására zárt ülés keretében kerítsen sort 
a testület, illetve, hogy az eredeti  8. pont az Egyebek előtt kerüljön megtárgyalásra. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadott. 
Kéri, hogy a vendégek, a sajtó képviselői fáradjanak ki az ülésteremből.  
 
(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

 - . - 
 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a közgyűlés nyílt ülés keretében folytatja tovább munkáját. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben, valamint a 

NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő üzletrészei elidegenítésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának az ÉMIG Nonprofit Kft-ban, valamint 
a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft-ben lévő üzletrészei elidegenítésére vontakozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
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61/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt 

- az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben; 
- a NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő  

üzletrészei legalább a névértéken történő értékesítéséről. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt az elidegenítéshez szükséges intézkedések 
megtételére, megállapodások megkötésére és aláírására. Az intézkedések eredményéről a testület felé 
legkésőbb az év utolsó ülésén kell beszámolni. 
Határidő: folyamatos, a közgyűlés 2012. decemberi üléséig 
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
          dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2012. június 7. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
 

- . - 
 
(Szandai József távozott az ülésről.) 
 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
Kérdése a hatályon kívül helyezni kívánt határozatokkal kapcsolatban az, hogy azok a szervezetek 
akik ezeket az intézményeket átvették képesek-e arra, – elnök úr véleménye szerint – hogy felelős 
„gazdái” is legyenek azoknak? 
 
 
Becsó Zsolt: 
Úgy gondolja, hogy ahová átkerültek a feladatok, az ott dolgozók felelős módon, a megye érdekét 
maximálisan szem előtt tartva próbálják a munkájukat végezni. 
További kérdés észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak 
felülvizsgálatára vontakozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
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62/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi, egyúttal  

a) a határozat 1. számú melléklete szerinti határozatokat hatályon kívül helyezi, 
b) a határozat 2. számú melléklete szerinti határozatokat végrehajtottnak minősíti, 
c) megállapítja, hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti határozatok további feladatot 

tartalmaznak. 
 

2. A Közgyűlés utasítja az 1. c) pontban feltüntetett határozatokban megjelölt felelősöket, hogy a 
végrehajtásról gondoskodjanak és szükség esetén a teljesítés állásáról tegyenek jelentést a 
testületnek. 
Határidő: eredeti határozatok szerint, illetve értelemszerűen 
Felelős:  eredeti határozatok szerint 

 
3. A testület utasítja a főjegyzőt, hogy az 1990. december 19.-e - 1999. december 31-e között 

hozott határozatok felülvizsgálatára tegyen javaslatot a közgyűlés 2012. szeptemberi ülésén. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
4. A testület utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a hatályos határozatok teljeskörű 

áttekintéséről, szükség szerint tegyen javaslatot azok módosítására, hatályon kívül helyezésére. 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 

Salgótarján, 2012. június 7. 
 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 

9. Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi 
költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. 
évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen, 2 nem 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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63/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 
 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. 
évi munkájáról készített jelentést, a pénzügyi beszámolót, a közhasznúsági jelentést mérlegét és 
eredmény-kimutatását a határozat melléklete szerint tudomásul veszi. A közgyűlés felhatalmazza 
elnökét, hogy a társaság taggyűlésén támogassa a 2012. évi mérleg – az eszközök és források egyező 
22 149 eFt-os mérlegfőösszegével, és 9.503 eFt eredménnyel (veszteséggel) – elfogadását. 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 9 igen szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
 
64/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 

2012. évi Pénzforgalmi Tervét 45 605 eFt bevételi, 47 110 eFt kiadási főösszeggel, üzleti tervét 0 
eredménnyel történő elfogadásával egyetért. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a társaság 
taggyűlésén támogassa az Üzleti Terv elfogadását. 

2. A közgyűlés felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy mindent tegyen meg az eredményes 
gazdálkodás biztosítása érdekében. Ennek ellenőrzésére javasolja, hogy az Ügynökség felügyelő 
bizottsága 2012. október hónapban tekintse át az Ügynökség bevételi-kiadási tervének teljesítését, 
eredményességét. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy jelen döntésről a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a felügyelő bizottság elnökét értesítse. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2012. június 7. 
 

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

Közgyűlésének elnöke  

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
- . - 
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11. Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról, javaslat a 2012. 

évi ifjúságpolitikai cselekvési programra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Szavazásra bocsátja a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról szóló 
tájékoztató elfogadására, a 2012. évi ifjúságpolitikai cselekvési programra vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
65/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.  
 
2. A Közgyűlés a 2012. évre vonatkozó ifjúságpolitikai cselekvési programot a határozat Melléklete 

szerint elfogadja. Utasítja elnökét, valamint a főjegyzőt a program végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy adjanak tájékoztatást a Közgyűlésnek az éves 
program megvalósításáról. 

 Határidő: folyamatos, illetve legkésőbb a közgyűlés 2013. februári ülése 
 Felelős: Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke 
        dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2012. június 7. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
(Szandai József visszatért, Meló Ferenc távozott az ülésről.) 
 
12. Előterjesztés a Megyei Önkormányzat nemzeti és területi szintű tervezéssel összefüggő 

aktuális és jövőbeli feladatairól 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy a napirend keretében Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója a „Tervezés 2014-2020 - Módszertani bevezető a megyei fejlesztési koncepció 
tervezésében résztvevőknek” tárgyú prezentációját ismerteti.  
(Sándor Ildikó megtartja prezentációját.) 
 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint: 
Amiről Sándor Ildikó igazgató asszony beszélt egyértelműsítette számukra, hogy a területfejlesztéssel 
kapcsolatos önkormányzati feladatok tervezési oladala a mai nappal indul. Véleménye szerint azért 
fontos erről beszélni, mert a dokumentumok átvétele csak egy folyamat volt. Színvonalasnak tartja a 
tájékoztatót. Lényegesnek tartja, hogy a projekt alapú tervezésről áttérnek a program alapú tervezésre. 
Kérdése, hogy a helyi program és projektjavaslatok a térségből (ez előterjesztésben megjelenik) 
konkrétan várhatóan milyen formában jelennek majd meg? Személy szerint be szeretne kapcsolódni a 
tervező munkába.  
Az előterjesztés 2020-ig megfogalmazott célokat tartalmaz, de eszközrendszer nem található benne. A 
térségi rendezvényeken ez is „markánsan” fogalmazódik majd meg? 
 
Sándor Ildikó: 
Elmondja, hogy fognak kapni tervezési módszertant, május végéig ígérték. Az integrált területi 
fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy ezek ún. leader típusú fejlesztések.  
 
dr. Barta László: 
Jelzi, hogy az Ügynökség és a hivatal –  a jogszabályok alapján is – az ő szemében, munkavégzését 
tekintve egy szervezet. 
A programok utolsó pontja, hogy gyűjtik a javaslatokat, ötleteket és megpróbálnak konzultálni. Ahogy 
igazgató asszony is utalt rá, a visszacsatolás a legfontosabb.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Kéri, hogy a főiskola tekintetében egészüljön ki egy mondattal az előterjesztés: „A megyei közgyűlés 
a területfejlesztés tekintetében számít a főiskola munkájára.” 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Megyei Önkormányzat nemzeti és a területi szintű tervezéssel összefüggő 
aktuális és jövőbeli feladatairól szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
66/2012. (VI. 7.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzeti és területi szintű tervezés aktuális és 
jövőbeli feladatairól szóló előterjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a területfejlesztési 
dokumentumok összeállításával összefüggő feladatokat − szükség szerint a Területfejlesztési 
Bizottság bevonásával − készítsék elő, azokról a közgyűlés soron következő ülésén − utólagosan 
− adjanak tájékoztatást.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. június 7. 
 

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

Közgyűlésének elnöke  
 

- . - 
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13. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
 
Lacsny Péter: 
Rövid megemlékezést tart a Trianoni békeszerződés aláírásának 92. évfordulóját érintően.   
 
Becsó Zsolt: 
Kéri, hogy egyperces néma főhajtással emlékezzenek. 
 
Borenszki Ervin: 
Elmondja, hogy az MSZP frakció felfogása szerint is Trianon egy katasztrófa, az oda vezető út 
elemzése számos vitát generált az elmúlt két évtizedben is. Javasolja, hogy akinek van ideje rá 
tanlumányozza az ezzel kapcsolatban Romsics Ignác által írt gondolatokat.  
Kéri, hogy a múltat fegyverként ne használják egymás ellen. 
 
Lacsny Péter: 
Amikor a beszédet átgondolta és megszerkesztette, akkor abba semmiféle párt preferencia nem volt. 
Szeretné megjegyezni, hogy a családját személyesen is érintette ez az eset. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


