
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

8. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 19-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, Percsina Norbert, dr. Rozgonyi József, 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. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan az ülésre meghívták Gutyán 
Gergely urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét, 
valamint Ártim László ügyvezető igazgató-helyettes urat, akik a napirend keretében adnak további 
információt a dokumentációban foglaltakról. 
Felidézi, hogy a 2013. november 27-ei közgyűlés ülésén Látkóczki Bálint képviselő úr a „Tájékoztató 
a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról” szóló előterjesztéshez több kérdést 
is felvetett, illetve bizonyos kérdéseket illetően felvilágosítást kért, melyekre írásban a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 41. § (3) 
bekezdése alapján válaszolt, továbbá másolatban megküldte a közgyűlés tagjainak. Az SZMSZ 41. § 
(4) bekezdése alapján a képviselő úrnak nyilatkoznia kell arról, hogy a választ elfogadja-e.  
 
Látkóczki Bálint: 
A választ elfogadja. 
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: 3. 
sz. napirendként kerüljön felvételre – a tegnapi nap folyamán kiküldött – „Javaslat Nógrád Megye 
Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására” című 
előterjesztés azzal, hogy a további napirendi pontok száma értelemszerűen változik. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése?  
(Más javaslat, kiegészítés nincs).  
Szavazásra bocsátja a kiegészített 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 Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

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

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

 
5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint 

egyéb, kapcsolódó intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
    Barna János Béla, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
 

7.  Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi hatásvizsgálata, 
továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő 
dokumentum elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) partnerségi tervének 

módosítása jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel, valamint a Károly Róbert 

Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nkft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról 
Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató 

 
11. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 

időszakot megelőző tevékenységéről 
 Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 

 
12. Egyebek 

 
Zárt ülés keretében: 
 

13. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
- . - 
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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: 
Tájékoztatja a testületet, hogy határozati javaslat 3. pontjában szereplő személyek nyilatkoztak arról, 
hogy hozzájárulnak a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához, illetve bejelentették személyes 
érintettségüket. Indítványozza, hogy a testület az érintetteket ne zárja ki a döntéshozatalból.  
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület 14 igen szavazattal az érintetteket nem zárta ki a döntéshozatalból és a következő 
határozatot hozta: 
  
125/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés Barna János Bélát, Bognár Ferencet, Borenszki Ervint, Dudás Vilmost, Gácsi Pétert, 
Lacsny Pétert, Látkóczki Bálintot, Meló Ferencet, Nagy-Majdon Józsefet, Palotai Szilárdot, Percsina 
Norbertet, dr. Rozgonyi Józsefet, Tisza Attilát, Varga Krisztinát a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. §-a alapján 
nem zárja ki a döntéshozatalból. 
  
Salgótarján, 2013. december 19. 
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy a területi munkacsoportok tagjainak megválasztása név szerint történik. 
 
A területi munkacsoportok tagjaira vonatkozó javaslatok egyenként történő szavazásra bocsátása után 
megállapítja, hogy a testület Barna János Bélát a balassagyarmati területi munkacsoportba 14 
igen szavazattal; Bognár Ferencet a bátonyterenyei területi munkacsoportba 14 igen 
szavazattal; Borenszki Ervint a szécsényi területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; Dudás 
Vilmost a rétsági területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; Gácsi Pétert a szécsényi területi 
munkacsoportba 14 igen szavazattal; Lacsny Pétert a rétsági területi munkacsoportba 14 igen 
szavazattal; Látkóczki Bálintot a balassagyarmati területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; 
Meló Ferencet a balassagyarmati területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; Nagy-Majdon 
Józsefet a salgótarjáni területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; Palotai Szilárdot a 
balassagyarmati területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; Percsina Norbertet a rétsági 
területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; dr. Rozgonyi Józsefet a salgótarjáni területi 
munkacsoportba 14 igen szavazattal; Tisza Attilát a szécsényi területi munkacsoportba 14 igen 
szavazattal; Varga Krisztinát a szécsényi területi munkacsoportba 14 igen szavazattal; dr. 
Bablena Ferenc Istvánt a pásztói területi munkacsoportba 14 igen szavazattal megválasztotta.  
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen  szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
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126/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-14. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a 

Nógrádi Média Kiadói Kft. és a Helyi Rádió Kft. birtokában lévő eszközök tulajdonjoga 
átruházásának módja meghatározása érdekében a szükséges egyeztetéseket tovább folytassák és az 
üggyel kapcsolatos érdemi információk fennállása esetén a közgyűlés soron következő ülésén 
adjanak tájékoztatást. 

 Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jövőben megalakuló területi munkacsoportokban 
való részvételre a következő személyeket jelöli ki: 

 
Balassagyarmat  Barna János Béla, Látkóczki Bálint, Meló 

Ferenc, Palotai Szilárd 
Bátonyterenye Bognár Ferenc 
Pásztó dr. Bablena Ferenc István 
Rétság Dudás Vilmos, Lacsny Péter, Percsina Norbert 
Salgótarján dr. Rozgonyi József, Nagy-Majdon József 
Szécsény Borenszki Ervin, Gácsi Péter, Tisza Attila, 

Varga Krisztina 
 
 A közgyűlés felkéri elnökét, hogy – jelen határozat megküldése útján – gondoskodjon a területi 

munkacsoportok értesítéséről. 
 Határidő: értelemszerű 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés pontosított változata az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításáról 
(IV. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    14/2013. (XII. 23.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

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

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításának 
(IV. sz. módosítás) végrehajtásával összefüggő feladatokra vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
127/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének IV. módosításának végrehajtása érdekében a 
következő intézkedés megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Új Széchenyi Terv 
Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Együtt tervezzük a jövőt – 
Nógrád megye területfejlesztési koncepciója és programja” című ÁROP-1.2.11/A-2013 jelű 
pályázatunkban megítélt támogatás figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáig kötelezettséget vállaljon, arról a rendelet beterjesztésével egyidejűleg adjon tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, elnök 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

15/2013. (XII. 23.) önkormányzati 
r e n d e l e t e  

 
Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
4. 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: 
Az előterjesztés pontosított változata az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a 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 
    16/2013. (XII. 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 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
128/2013. (XII. 19.) 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. december 19-
én elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
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5. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés pontosított változata az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. évi üléstervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
129/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 

állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokot, hogy a jövő évre szóló 
munkatervük, munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei, 
              koordinációs tanácsnok 

 
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 

szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az önkormányzati, illetve a hivatali szervezeten kívüli 

előterjesztőket – figyelembe véve az üléstervben szereplő határidőket – kellő időben értesítse 
előterjesztésük témájáról, valamint elkészítésük határidejéről.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére, valamint 

egyéb, kapcsolódó intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
    Barna János Béla, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre, melyet az ülés előtt a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság, valamint a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság megtárgyalt. 
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Felkérem Lacsny Péter urat, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet az 
ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Felkérem Barna János Béla urat, a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság elnökét tájékoztassa a testületet 
az ülésen elhangzottakról. 
 
Barna János Béla: 
A Nógrádi Megyei Értéktár Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi munka- és pénzügyi tervére, 
valamint egyéb kapcsolódó intézedések meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
130/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja a 
Nógrád Megyei Értéktár Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2014. évi munkatervét. 
Utasítja a Bizottság elnökét, hogy a testület munkájáról folyamatosan tájékoztassa a 
közgyűlést.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
 

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

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

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

illetve a ,,Prima Nógrádikum” címekhez tartozó logó, illetve tárgyjutalom megtervezéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg, a beérkezett pályaműveket – legkésőbb – a Bizottság 
2014 áprilisi ülésére terjessze be. 
A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy a döntésről – annak megtörténtét követő ülésen 
– tájékoztassa a testületet. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
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5. A közgyűlés utasítja a Bizottság elnökét, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a 
,,Nógrádikum”, illetve a ,,Prima Nógrádikum” kifejezés, illetve az azokat, a 4. pont szerint 
megjelenítő logó védjegyként való bejegyzése iránt. Erről – annak megtörténte után – 
tájékoztassa a közgyűlést. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Barna János Béla, a Bizottság elnöke 
 

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

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

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

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

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

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

 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
7.  Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi hatásvizsgálata, 

továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű 
helyzetértékelő dokumentum elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés 2013. december 16-án került kiküldésre, melyet az ülés előtt a Területfejlesztési 
Bizottság megtárgyalt. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a bizottsági ülésen a beterjesztett határozati javaslat 1. pontjának 2. 
mondata kiegészítésre került a következő módon: 
,,A közgyűlés felkéri a közgyűlése elnökét és a főjegyzőt, hogy – a dokumentációban foglaltak 
szükség szerinti, szövegszerű pontosításainak átvezetése után – a 2/2005. (I. 1.) Korm. rend. 
előírásainak megfelelően gondoskodjon a területi hatásvizsgálat szakhatósági véleményezésére történő 
megküldéséről, majd az érkezett észrevételek koncepcióban történő átvezetéséről, továbbá a stratégiai 
fejlesztésért felelős miniszter állásfoglalása bekéréséről.” 
A kiegészítés a szövegszerinti pontosításra vonatkozott. 
Felkéri Percsina Norbert urat, a bizottság elnökét tájékoztassa a testületet az ülésen elhangzottakról. 
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Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Gutyán Gergely, valamint Ártim László urakat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség munkatársait. 
Kéri, tartsák meg szóbeli kiegészítésüket. 
 
Ártim László: 
Az előterjesztés összefoglalja, hogy milyen körülmények között „születtek” a dokumentumok. Zajlik a 
megyei tervezés, amelynek keretében elkészült a koncepció és ezt a tervezési folyamatot támogatja 
egy ÁROP projekt is. Eddig két dokumentumot készítettek a megyei önkormányzat számára, az egyik 
a területi hatásvizsgálat, ami a koncepcióhoz kapcsolódik. A másik a területi elemzés, amely jelenlegi 
állapota alapján az eddig (2007-2013 között) felhasznált források értékelését végzi el megyei 
vonatkozásban, kitekintve regionális és országos szintre. Igyekeztek minél frissebb adatokat beépíteni 
a dokumentumba.  
 
Becsó Zsolt: 
Egy interaktív szoftver segítségével hét hivatali és ügynökségi munkatárs rögzíti az önkormányzatok 
fejlesztési projektjeit a 2014-2020 időszakra vonatkozóan. Minden kistérségi központban 2-2 nap 
voltak jelen, ahol a projektadatok regisztrálásán túl betanították az önkormányzatok képviselőit a 
szoftver használatára. Ők saját jelszóval belépve tudják a többi projektet bevinni a rendszerbe. 
A projektek megsokszorozódása így e hét elejére elindult, a mai napig 461 db, többségében 
önkormányzati projekt került rögzítésre mintegy 70 milliárd forintnyi támogatási igénnyel. Ezek 
fogják részben képezni a kistérségi fejlesztési programok alapját, melyeknek forráskereteit a Kormány 
már meghatározta. 
Vannak olyan települések, amelyek már tíznél több projektet is rögzítettek a TOP és az ágazatok OP-k 
forráskereteit megcélozva. Ugyanakkor kistérségenként egy-két olyan település is található, amely a 
kollégák megkeresésére nem reagál. Nem jelent meg a projektfeltöltésen és nem kért még jelszót: 
− Szécsényi Kistérség: Nógrádsipek, Szécsényfelfalu 
− Salgótarjáni Kistérség: Litke 
− Pásztói Kistérség: Bokor, Tar, Kutasó 
− Balassagyarmati Kistérség: Cserháthaláp, Iliny, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Patak, Szécsénke 
− Bátonyterenyei Kistérség: Sámsonháza, Márkháza. 
A vállalkozások, a civilek és az egyházak körében a projektgyűjtés 2014. január 6-16. között zajlik 
majd, amelybe bekapcsolódik a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Nógrád Megyei 
Civil Információs Centrum is. A Megyeházán a projektek feltöltése ebben az időszakban is folyamatos 
lesz bármely szektor képviselője számára. A vállalkozások esetén elsősorban 10 millió forintot 
meghaladó értékű fejlesztések kerülnek a rendszerbe. Élni kell ezzel a lehetőséggel, mert ez alapján 
terveznek.  
 
Látkóczki Bálint: 
Kérdése, hogy a képviselők nem léphetnek be ebbe a programba, hogy láthassák a településük által 
feltöltött projekteket? Ha már benne vannak a munkacsoportban, miért nem férhetnek hozzá ezekhez 
az adatokhoz? 
 
Becsó Zsolt: 
A munkacsoportnak nem a feltöltés a feladata. Természetesen a képviselőknek minden információ a 
rendelkezésükre fog állni. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi 
hatásvizsgálata, továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű 
helyzetértékelő dokumentum elfogadására vonatkozó kiegészített határozati javaslatot, melyet a 
testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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131/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja – e határozat 1. számú mellékletét 

képező – „Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció (2014-2020) területi hatásvizsgálat 2013” 
című dokumentumot. 
A közgyűlés felkéri a közgyűlése elnökét és a főjegyzőt, hogy – a dokumentációban foglaltak 
szükség szerinti, szövegszerű pontosításainak átvezetése után – a 2/2005. (I. 1.) Korm. rend. 
előírásainak megfelelően gondoskodjon a területi hatásvizsgálat szakhatósági véleményezésére 
történő megküldéséről, majd az érkezett észrevételek koncepcióban történő átvezetéséről, továbbá 
a stratégiai fejlesztésért felelős miniszter állásfoglalása bekéréséről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
2. A közgyűlés elfogadja az ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a 

konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára” 
című pályázat által előírt – e határozat 2. számú mellékletét képező – „Az Új Széchenyi Terv 
eredményeinek Nógrád megyére vonatkozó területi alapú regionális kitekintésű értékelése a 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program szakmai támogatása, a lehetséges 
fejlesztési irányok beazonosítása érdekében” című dokumentumot.  
A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a pályázat szerint adjanak 
számot az irányító hatóságnak a dokumentum elkészültéről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
8. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) partnerségi tervének 

módosítása jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) partnerségi 
tervének módosítása jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen, 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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132/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja a Nógrád 
Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) partnerségi terv módosítását. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a tervben foglaltak megvalósítása érdekében 
gondoskodjanak a szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
9. Javaslat az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel, valamint a Károly Róbert 

Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesüléssel, valamint a Károly 
Róbert Főiskolával kötött megállapodás(ok) módosítására, illetve megszüntetésére vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen, szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
133/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés a 64/2004. (VI. 17.) Kgy. határozat 11. pontjával elfogadott Együttműködési 

megállapodást a megállapodás 7. pontjának megfelelően 2014. március 31. napjával felmondja. 
2. A közgyűlés a 86/2007. (IX. 27.) Kgy. határozat 5. pontjában jóváhagyott Együttműködési 

megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja. 
3. A testület utasítja elnökét az Együttműködési megállapodás módosításának aláírására és az 

érintettek részére történő megküldésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

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

10. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nkft. Nógrád megyében működő irodájának 
munkájáról 
Előterjesztő: Deé András, regionális igazgató 

 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Tácsik Bálint gazdaságfejlesztő tanácsadó urat. 
Megkérdezi, hogy kíván-e a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Tácsik Bálint: 
Két sarokpontot szeretne kiemelni. Az egyik az, hogy 2015-ig a programiroda működni fog. A másik, 
hogy a Szécsényi Programiroda által „gondozott” pályázatok összege 59 milliárd forint.  
 
Becsó Zsolt: 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

134/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi Programiroda 
Nkft. Nógrád megyében működő irodájának munkájáról szóló tájékoztatót.   

Salgótarján, 2013. december 19. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
 
 

11. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 
időszakot megelőző tevékenységéről 

 Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 
 

Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került kiküldésre, melyet az ülés előtt a bizottságok 
megtárgyaltak. 
Felkéri Percsina Norbert, valamint Lacsny Péter urakat tájékoztassák a testületet az üléseken 
elhangzottakról. 
 
Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta a határozati 
javaslatot. 
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Becsó Zsolt: 
Köszönti Ürmössy Ákos igazgató urat. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Palotai Szilárd: 
A bizottsági ülésen tartózkodott a szavazásnál, mert már az idén is volt egy-két eset, ami előre jelezte a 
„papíron” jó tervet, de a valóságban rossz kivitelezést. Továbbra is fenntartja, hogy majd a tél eldönti a 
kérdést és jövőre újra folytatják a beszélgetést. 
 
Ürmössy Ákos: 
Van egy olyan folyamat, amely pozitív előrelépést jelent és ez az utak állapotában is megmutatkozik. 
Egyszerűsödnek az eljárásrendek, a jóváhagyási idők akár a ROP-os munkáknál a NORDA-val 
együttműködve, akár az egyéb forrású munkák esetében.  
 
Palotai Szilárd: 
A Balassagyarmat belterületén lévő, nem rég átadott útszakasz, – ami valamilyen szinten közúti 
felügyelet alá tartozik – kritikán aluli minőségben készült el. Ezt forgalomba helyezték és már most 
borulnak ki a kövek. Szeretné, ha az írásban rögzítettek az életszerű megvalósításban is 
visszaköszönnének. 
 
Becsó Zsolt: 
A kő „lerakásához” a közútnak semmi köze sincs. 
 
Ürmössy Ákos: 
Balassagyarmat belterületén az úthálózat módosult. Az Ady Endre utcától a Mikszáth útig már nem 
országos közút, tehát nem a közút kezelésében van. Így az átépítés sem az ő hatáskörükben történt. 
A téllel kapcsolatban elmondja, hogy próbálják a tevékenységüket jobbá tenni és a beavatkozási időket 
csökkenteni.  
 
Lacsny Péter: 
A bizottsági ülésen is szóesett arról, hogy ez az anyag abban az esetben lesz „érdekes”, hogy ha a jövő 
évi (májusi) közgyűlésen az eredményekről is be tudnak majd számolni. A Romhány-Bánk szakaszon jó 
minőségű út készült el. Úgy gondolja, hogy ezen az útvonalon a csúszásmentesítés nagyobb 
odafigyelést igényelne.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

135/2013. (XII. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megye országos 
közútjainak helyzetéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
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12. Egyebek 
 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy a következő napirendi pontot a testület zárt ülésen tárgyalja meg. Kéri a vendégeket, a sajtó 
képviselőit fáradjanak ki az ülésteremből. 
 
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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

 


