
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

3. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 25-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, 
Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József (a 2. sz. napirendi ponttól), Szandai József, 
Tisza Attila, Varga Krisztina 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. 
 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
 
Borenszki Ervin: 
A Parlamentben – ha jól emlékszik – Tasó László képviselő úr javaslatára született arra vonatkozóan 
egy döntés, hogy a költségvetési koncepciót – az április 30-ai határidőt átlépve – október 30-ig legyen 
lehetőségük az önkormányzatoknak megalkotni. 
Javasolja, hogy a testület vegye le napirendjéről a 2014-es költségvetési koncepció elfogadásáról szóló 
előterjesztést.  
 
Becsó Zsolt: 
Fél év alatt nagyon sok tapasztalat birtokába kerülhetnek és újabbnál újabb infomációk merülhetnek 
fel, de úgy gondolja, hogy jelen pillanatban semmi akadálya annak, hogy a 2014. évi költségvetési 
koncepcióra vonatkozó javaslatot megtárgyalják és elfogadják. 
 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a módosító javaslatot melyet a testület 2 igen, 
10 nem szavazattal, 2 tartózkodással elvetett. 
 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással 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. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei 
önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

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

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására, az 
ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Alapítói jogkörben: 
 

6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 I. 10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott dokumentumai 

módosításának jóváhagyására 
 II. veszteségének rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására  
 III. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására 

IV. alapító okiratának módosítására 
V. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 
  Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2012. évi 

tevékenységéről 
 

12. Egyebek 
 

- . - 
 
 
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 a tegnapi nap folyamán került kiküldésre. Kéri, hogy ennek figyelembe 
vételével tárgyalja meg az előterjesztést a testület. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Kérdése, hogy mikor kaphatnának részletes tájékoztatást arról a bemutatóról, amelyet elnök úr tartott 
egy budapesti rendezvényen „Nógrád a siker kapujában” címmel?  
A Százak Tanácsa „Életminőség Mint Kihívás” program indításával kapcsolatban kérdése, hogy 
várhatóan kik lesznek ebben a felkészítőben megszólítva, felkérve? 
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Palotai Szilárd: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén bemutatásra került az alelnök úr vagyonnyilatkozat 
késésével kapcsolatos levele, illetve elnök úr e témában tett intézkedése. A kifogást nem fogadják el.  
 
dr. Barta László: 
Több hetes szervező munka eredményeként a mai nap során indul a Százak Tanácsa alapítvány 
programja. Minden település polgármesterét – több körben is – megkeresték, különböző 
figyelemfelhívásokat tettek.  
A települések választották ki azokat a személyeket, akik ezeken a felkészítő rendezvényeken részt 
vesznek, azzal együtt, hogy az alapítvány rögzítette, hogy az útiköltséget megtéríti. A program fő 
célja, hogy a résztvevők majd tovább tudják adni azokat az életminőségjavító módszereket, amely 
elsősorban a táplálkozással és egyéb, az életmóddal összefüggő kérdésekkel kapcsolható össze. 
 
Becsó Zsolt: 
Néhány héttel ezelőtt volt ennek a programnak a felvezetése, a tényleges szemináriumokra az 
elkövetkező hetekben fog sor kerülni. A megyei önkormányzat erkölcsi és adminisztratív segítséget 
nyújt. 
A MÖOSZ által szervezett konferencia volt az, ahol a „Nógrád a siker kapujában” című előadást 
tartotta. Miután a tervezésben meghatározó szerepet tölt be a megyei önkormányzat, az ehhez 
kapcsolódó véleményükre, különböző technikákra, a prioritásokra, a jövőbeni elképzelésekre voltak 
kíváncsiak az ott lévők. Ebben a témakörben volt egyeztetés és egy rövid prezentáció.  
A területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó „társadalmasítási folyamat” időpontjai már megvannak, 
valamennyi önkormányzat meghívást kap ezekre az egyeztetésekre. Szeptember végére, október 
elejére kell eljutni oda, hogy a megyei önkormányzatok és a miniszterelnök úr a megállapodást alá 
tudja írni a 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódóan.  
 
dr. Barta László: 
A koncepció munkaanyagát holnap zárják le. Reméli, hogy legkésőbb hétfőn mind a honlapon, mind 
más egyéb fórumokon megtalálható lesz. Hétfőn fogja jóváhagyni azt az ütemtervet, amely minden 
időpontot és „megcélzott” szereplőt tartalmaz a társadamasítás folyamatával kapcsolatban. Jelzi, hogy 
ez a képviselők számára is megküldésre kerül. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
14/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit e határozat 1-

272. sz. melléklete szerint elfogadja. 
 

2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Százak Tanácsa Közhasznú Egyesülettel kötendő 
együttműködési megállapodást – a határozat 273. sz. melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

       dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 



 4

 
- . - 

 
 
(dr. Rozgonyi József megérkezett az ülésre, a közgyűlés 15 fővel folytatta munkáját.) 
 
2. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    5/2013. (IV. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  

és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
 

(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

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

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 24/2003. (XII. 
29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    6/2013. (IV. 29.) 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 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 
igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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15/2013. (IV. 25.) 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 2013. április 25-én 
elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2013. május 10. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának 

elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Elnök úr miben látja annak okát, hogy az Ügynökség a beruházások előkészítése folyamán nem kapott 
szerepet és ebből adódóan bevételi lehetőséget sem a vállalkozói tevékenysége során? 
 
Becsó Zsolt: 
2011. év végén a területfejlesztési törvény módosítása következtében a regionális, a megyei és a 
kistérségi területfejlesztési tanácsok megszüntetésre kerültek. A jogutódlás eredményeképp a megyei 
területfejlesztési munkát – ezzel együtt az Ügynökséget is – az új típusú feladat-ellátási 
„szisztémában” a megyei önkormányzatok vették át. Mielőtt ez bekövetkezett, alapvetően a 
Területfejlesztési Ügynökség működésének biztosítása éves szinten 18 millió forintos támogatás 
megítélésével történt. E mellett az Ügynökség – mint piaci szereplő – pályázatírásból vagy 
menedzselésből még egyéb bevételre is szert tett. A helyszíni ellenőrzésekhez kapcsolódóan (szintén 
minden évben) az adott minisztériummal megállapodás megkötése keretében támogatás került 
megítélésre.  
Az évek során a megtakarított összegek a működés kapcsán folyamatosan „felélésre” kerültek és azt a 
támogatást, ami a tanács részéről megvolt a megyei önkormányzatnak kellett átvennie. A szűkös 
költségvetésünkből kell biztosítanunk a Kft. működését, de hosszú távon szükség van arra a 
felhalmozott tudásra, kapcsolati tőkére, amit az Ügynökség képvisel és megjelenít. Erre részben 
megoldást nyújt az – már megjelentetett – ÁROP-os pályázat, ami kimondottan a megyei 
önkormányzatok számára került kiírásra. Ez egy 49,9 millió forintos támogatás elérését teszi lehetővé. 
 
Borenszki Ervin: 
Elnök úr válasza még jobban megvilágította azt, hogy a kormány nem gondolta végig, hogy mit, 
milyen sorrendben csinál. A Kft. több éven keresztül úgy végezte feladatát, hogy azt nem finanszírozta 
az adott minisztérium. A pályázatok tekintetében az NFÜ nem tartja be a határidőket, ha ez így marad, 
akkor a 2014-2020-as időszakban alapvető problémák lesznek.  

 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
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Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 2 nem szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
16/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-6. sz. mellékletei szerint – 
megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót és a beterjesztett, a könyvvizsgáló által hitelesített értékkel egyezően 11.438 E Ft mérleg 
főösszeggel és – 11.298 E Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.  
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 

elfogadására, az ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének 
elfogadásáról, az ügyvezető javadalmazásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 
igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
17/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – e határozat 1.-2. sz. mellékletei szerint – 

megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét és a 
beterjesztett értékkel egyezően 31.710 E Ft kiadással és 20.500 E Ft önkormányzati 
hozzájárulással, mint tagi kölcsönnel jóváhagyja. 

  
2. A közgyűlés utasítja az ügyvezetőt, hogy az 1. pontban jóváhagyott üzleti terv teljesüléséről 

havonta, a tárgyhót követő 15. napig adjon számot, a tényszámok alakulása függvényében az üzleti 
terv módosítását készítse elő.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

 
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy az üzleti terv tényszámai ismeretében 

intézkedjen a tagi kölcsön ütemezett folyósítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

          Dr. Barta László, megyei főjegyző 
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4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító 

okirata módosításának cégbírósági átvezetését követően, a tőkemegfeleltetés követelménye 
teljesítése érdekében tegyen javaslatot az üzleti terv forrás oldalának módosítására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 530.000 Ft bruttó 

havi bére és 2013. évre 404. 999 Ft kafetéria kerete változatlanul hagyásáról dönt. Utasítja elnökét 
a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
Alapítói jogkörben: 

 
 

6. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
 I. 10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott dokumentumai 

módosításának jóváhagyására 
 II. veszteségének rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására  
 III. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztására 

IV. alapító okiratának módosítására 
V. alapító okirata módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 
  Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés öt határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra, 
továbbá, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása név szerint történik. 
 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 10/2013. (III. 21.) és 
11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott dokumentumai módosításának jóváhagyására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott 
és a következő határozatot hozta: 
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18/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Nógrádi Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. 10/2013. (III. 21.) és 11/2013. (III. 21.) Kgy. határozatokkal elfogadott 
dokumentumainak a Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Cg12-09-006043/47. számú végzése 
alapjául szolgáló – e határozat mellékleteit képező – változtatásait.  
A közgyűlés utasítja a főjegyzőt a változtatásokat tartalmazó alapító okirat módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Nógrád Megye Önkormányzatának 
Közlönyében történő közzétételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. veszteségének 
rendezésére irányuló intézkedések jogi feltételei biztosítására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. alapító okiratának következő módosításával: 
„A Társaság tagja pótbefizetési kötelezettséget vállal, melynek maximális mértéke a törzstőke 100 % 
a.” 
A közgyűlés felkéri a főjegyzőt e döntés alapító okiratba történő átvezetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Stayer Lászlót a Felügyelő Bizottság elnökévé 10 igen, 1 nem 
szavazattal, 4 tartózkodás mellett; Moravcsik Ferencet a Felügyelő Bizottság alelnökévé 10 igen, 
1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett; Szabó Ferenc Gábort a Felügyelő Bizottság tagjává 10 
igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett megválasztotta.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat egészét, melyet a testület 10 igen, 1 nem  
szavazattal, 4 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
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20/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 
 

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

Felügyelő Bizottsága elnökének Stayer László 3170 Szécsény, Május 1. út 10. sz. alatti lakost 
2013. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  

 
2. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága alelnökének 

Moravcsik Ferenc 3053 Ecseg, Boros út 2. sz. alatti lakost 2013. június 1. napjától 2015. május 31. 
napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának Szabó 
Ferenc Gábor 3100 Salgótarján, Alagút út 3. sz. alatti lakost 2013. június 1. napjától 2015. május 
31. napjáig – díjazás nélkül – megválasztja.  
 

4. A közgyűlés felkéri a főjegyzőt a vonatkozó döntések alapító okiratba történő átvezetésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

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

(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okiratának – e határozat mellékletét képező – 
módosításáról dönt. 
A közgyűlés felkéri elnökét az e határozat mellékletét képező alapító okirat-módosítás aláírására, 
továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 24. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt a cégnyilvántartási eljárás során 

esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az V. sz., a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. alapító okirata 
módosítással egységes szerkezetének elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség 

Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) alapító okirata módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt – e határozat mellékletét képező – változatát. 

 A közgyűlés felkéri elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, 
továbbá a Kft. ügyvezetőjét a cégnyilvántartásba történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. május 24. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
2. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, a cégnyilvántartási eljárás során 

esetlegesen érkező nem érdemi módosítást tartalmazó hiánypótlás teljesítésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
7. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 

27.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint: 
A Nógrád Média Kft-nek juttatott majd a Palóc Pressz Kft. által jelenleg használt eszközök 
visszajelzésére olyan utalás található, hogy a beszámoló elkészültéig választ nem kaptak. Kérdése, 
hogy mennyire átlátható és követhető nyomon ennek a vagyonnak a sorsa? 
 
Becsó Zsolt: 
A Kft. átvételekor szembesültek ezzel a kérdéssel. Kértek egy tárolási nyilatkozatot a Nógrád Média 
Kft-től, ezt a Kft. akkori felhatalmazással bíró vezető munkatársa aláírta. Több körben zajlott 
egyeztetés a Kft. új tulajdonosával. Bízik benne, hogy rövid időn belül – a jogszabályok maximális 
betartása mellett – mind a két fél számára elfogadható megoldást tudnak eszközölni.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

    7/2013. (IV. 29.) önkormányzati 
          r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

 szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról 
(I. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    8/2013. (IV. 29.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról  
(I. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
Az elhangzott közel 50 millió forint felhasználásból csak valamennyi rész lesz az, ami érintheti a 
nonprofit kft-t? 
 
(Barna János Béla elhagyta az ülésteremet, a közgyűlés 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
A pályázat esetében a nyilvánosságot biztosítani kell, illetve tartalmaz még egyéb, a  projektmenedzs-
menthez kapcsolódó költségeket is az elszámolás tekintetében. Nem pénzátadás lesz, hanem konkrét 
feladat-ellátáshoz készül majd szerződés. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójára 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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23/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta és elfogadja.   
 
2. A közgyűlés a végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elveket tartja kiemelten 

fontosnak: 
a) elsődleges feladat a területfejlesztési program, a 2014-2020 közötti uniós időszak tervezését 

segítő részdokumentumok, projektlisták elkészítése; 
b) a feladataink ellátásához szükséges humán infrastruktúra optimalizálása; 
c) a területfejlesztés és vidékfejlesztés szereplőivel történő partnerkapcsolatok mélyítése.  

 
3. A közgyűlés tudomásul veszi az önkormányzat elhasználódott eszközei értékcsökkenés leírását 

alapul vevő pótlására vonatkozó számításról szóló tájékoztatót.  
 
4. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy jelen határozat 2., 3. pontjai lehetőség szerinti fedezetének 

biztosítását a 2014. évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
10. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
24/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat: 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – e határozat mellékletét képező – Nógrád 
Megye Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy kísérjék figyelemmel a vagyongazdálkodási terv 
hatályosulását, szükség esetén készítsék elő annak módosítását. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
  dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. április 25. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 

11. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága 2012. évi 
tevékenységéről 

 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Ürmössy Ákos igazgató urat. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
A jövőért aggódva teszi fel kérdéseit. Milyen koncepció alapján döntik el, hogy az utak hogyan 
készüljenek el? Ez km-re levetítve mekkora pénzösszeget jelent? Mennyire befolyásolhatják a 
útberuházások sorsát?  
A kérdések felvetésén túl aggodalmát fejezi ki – többek között – a nem megfelelő kátyúzás problémái, 
a rossz kivitelezés, a nem megfelelő „szakembergárda” miatt.  
 
Lacsny Péter: 
Mikorra várható az, hogy a megye útjai járhatók lesznek? Mikor fejeződik be a kátyúzás? Mi a 
magyarázata annak, hogy ugyanazokon a helyeken, ugyanazok a kátyúk keletkeznek? Ezek felmérésre 
kerültek-e, illetve korrekt javításuk meg fog történni? Elképzelhető-e, hogy a megnövekedett 
forgalommal kapcsolatos az összefüggés? 
 
Gácsi Péter: 
A 22-es főúton Szalmatercs és Karancsság között található egy fatorzó. Ezzel lehet-e valamit kezdeni? 
 
Ürmössy Ákos: 
Képviselő úrral szívesen konzultál – szűkebb körben – a magyarországi szabványokról, a kivitelezési 
gyakorlatról és lehetőségekről. A 2-es út felújításával kapcsolatban elmondja, hogy nem ők voltak a 
kivitelezők, sem a műszaki ellenőrök, de ők kapták meg további üzemeltetésre az utat. Látják, hogy 
ezt elemezni, vizsgálni szükséges.  
Röviden bemutatja a téli és a nyári kátyúzás technológiáját, szabályait, körülményeit, az anyag 
összetételét, továbbá a munkálatok folyamatát. Úgy gondolja, hogy a nyár közepére tudják befejezni 
az ezzel kapcsolatos teendőket. 
A ROP támogatásból épülő utakkal kapcsolatban elmondja, hogy már nem az az elsődleges szempont, 
hogy minél több km-es távolságban építsenek utat, hanem hogy tartós útburkolatot hozzanak létre. 
Gácsi Péter képviselő úr által felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy utánanéznek a 
problémának, ha szükséges „rendbe teszik”. 
Ahol beruházói szerepkörben vannak, ott a technológiába, a pályaszerkezetbe beleszólnak. A 
támogatásból megvalósuló útfelújítások esetében a támogató is megvizsgálja azt, hogy az összeg mire 
lett felhasználva.  
 
Lacsny Péter: 
Egy kérdésre nem kapott választ. Mi az oka annak, hogy ugyanazon a helyen, ugyanolyan méretű 
kátyúk keletkeznek? Felhívja az igazgató úr figyelmét a Kétbodony és Magyarnándor között található 
útszakasz, illetve a tolmácsi bekötő út veszélyeire.   
 
Ürmössy Ákos: 
A kátyúzás nem egy tartós megoldás, nincs rá olyan garanciális élettartam, mint egy útfelújításra, ez 
csak egy szükségmegoldás. A tolmácsi bekötő út felújítása egy keretközbeszerzéstől függ, mely 
jelenleg a befejező szakaszánál tart. 
 
Palotai Szilárd: 
Nem tudják elfogadni a tájékoztatót.  
 
Becsó Zsolt: 
Van-e véghatáridő a kátyúzások befejezése tekintetében? 
 
Ürmössy Ákos: 
A folyamatosan keletkezőkkel is foglalkozniuk kell, nem csak a már meglévőkkel. Az elmúlt évben 
még ősszel is kátyúztak és úgy gondolja, hogy ez idén sem lesz másképp. 
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni Ürmössy Ákos igazgató úrnak a beszámolót és 
kérdésekre adott válaszokat.  
 

- . - 
 
 

12. Egyebek 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
Kifejti meglátásait a Palóc Esély kiadványban található „jeles napok”-al kapcsolatban.  
 
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 


