
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

7. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 27-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, 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. 
Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 6. napirendi ponthoz kapcsolódóan kiosztásra került egy tájékoztató, 
amelyet Gutyán Gergely a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
ügyvezetője készített az Ügynökség tevékenységéről és az Észak-magyarországi Operatív Program 
2007-2013 időarányos végrehajtásáról. Az ügyvezető úr az ülésre meghívásra került és a napirend 
keretében ad majd bővebb tájékoztatást a dokumentációról. 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
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. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
4. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójával 

kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Tájékoztató a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzatának a 2014-2020-as tervezési időszak koordinációs 
feladataihoz kapcsolódó tevékenységéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által aláírt, 
a baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. 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: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
112/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-31. sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 
 

2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évre szóló módosított üléstervét a 32. 
sz. melléklet szerint állapítja meg. 
 

b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: 2013. november 29. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
3. 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 
ennek eredményéről a közgyűlés soron következő ülésén adjanak tájékoztatást. 
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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- . - 
 
2. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

teljesítéséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről készült tájékoztatást elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 
igen, 2 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
113/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2013. 
háromnegyed évi teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az 1., 1.1, 1.2, 2., 3., és 4. számú 
mellékletek szerinti részletezéssel elfogadja.   
Határidő végrehajtásra: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
   dr. Barta László, főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
 
3. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés öt határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Szécsényiek a zenéért Alapítvány támogatására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
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114/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 
 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 
2. sz. melléklete III.1.3.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Szécsényiek a zenéért Alapítvány (Szécsény) részére: az Erkel Ferenc Vegyeskar fennállásának 40. 
évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepi koncert 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Cédrus Művészeti Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
115/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 
2. sz. melléklete III.1.3.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Cédrus Művészeti Alapítvány (Budapest) részére: Handó Péter Szín-tézisek, Tragédia-monológok 
Madách Imre szellemében című esszékötete megjelentetésének 25.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Promeritum Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
116/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 
2. sz. melléklete III.1.3.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Promeritum Alapítvány (Salgótarján) részére: Téli programok megrendezésének és a megyét is 
népszerűsítő videospot elkészítésének 50.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
117/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 
2. sz. melléklete III.1.3.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványon (Salgótarján) keresztül: a Zagyvapálfalvai 
Nyugdíjas Bányász Alapszervezet, Bányaipari Dolgozók Szakszervezete megalakulásának 100. 
évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepség 20.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az V. sz., a Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati 
Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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118/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 
 

 

 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 
2. sz. melléklete III.1.3.4. sorában lévő elkülönített keret terhére:  
a Szent Lázár Lovagrend salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítványa (Salgótarján) részére: 
karácsonyi ajándékozás 30.000 Ft-os támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
4. Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 

fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. 
évi fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
119/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – költségvetési helyzetére tekintettel – nem csatlakozik 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az illetékes támogatáskezelő szervezetet értesítse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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5. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. 2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Kft. 2013. október 21-ei taggyűlésén meghozott döntések jóváhagyására vonatkozó 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
120/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az ÉMIG 

Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésének 
döntése alapján 
- 2013. december 1-jével kezdődően a Kft. végelszámolásra kerül, végelszámolóként az 

ügyvezető kap megbízást; 
- a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével készüljön Nógrád megye 

szabad vállalkozási zónái részére magyar – angol nyelvű promóciós kiadvány. 
 
2. Nógrád Megye Önkormányzata igénybejelentéssel él az ÉMIG Észak-magyarországi 

Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végelszámolása során, a vagyoni hányada 
erejéig megillető vagyonrésze kiadására.  
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy e döntéséről tájékoztassa a Kft. ügyvezetőjét.  
Határidő: 2013. november 27. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. november 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
6. Tájékoztató a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Köszöntöm Gutyán Gergely urat, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
ügyvezetőjét. 
Kéri, tartsa meg szóbeli kiegészítését. 
 
Gutyán Gergely: 
Megtartja prezentációját. 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni Gutyán Gergely úr kiegészítését. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint: 
Az anyagot áttanulmányozva egyértelműnek látszik, hogy a számok – amiről az előterjesztő beszélt – 
visszaigazolódnak. Mi az oka annak, hogy a megyék közötti pályázati eredmények eloszlási arányában 
az elvárhatótól elmaradóbb Nógrád megye? 
Elmondja, hogy a Területfejlesztési Bizottság ülésén a NORDA-s pályázatok lezárása tekintetében sok 
„fogyatékosság” van. Úgy kerültek át a területfejlesztési feladatok a megyei közgyűléshez, hogy a 
pályázatok nem ott lettek lezárva, ahol eredetileg kellett volna.  
A salgótarjáni irodában 7 fő dolgozik. Ez a létszám megfelelő-e ahhoz, amiről egy éven keresztül 
Nógrád megye fejlesztését tekintve beszéltek? 
 
Gutyán Gergely: 
A pályázati felhívások – tekintettel arra, hogy regionális operatív programokról van szó – az egész 
régióra nyitottak voltak. A pályázati bírálatok szempontrendszere előre meghirdetett, ami alapján a 
pályázók objektív pontozásban részesülnek. A Nógrád megyei pályázatok elmaradás a pontozási 
rendszernek köszönhető. Viszont a megye kiemelkedő abban, hogy itt a legkevesebb a 
kedvezményezetti oldalról történő visszalépés.  
Úgy gondolja, hogy képviselő úr összekeverte a közreműködő szervezeti feladatokat a hazai forrású 
pályázatok kezelésével. A Magyar Államkincstár és a NORDA közösen vizsgálja ezeket a projekteket. 
Nem gondolja, hogy bármiféle szubjektivitás előállhat. 
A létszámkérdés tekintetében elmondja, hogy Miskolcon 84 fő, Egerben 8 fő, illetve itt Nógrád 
megyében 5 fő dolgozik. A salgótarjáni irodában foglalkoztatottak részben pénzügyi kifizetések 
könnyítése érdekében vannak itt, részben pedig a helyszíni ellenőrzésekben vesznek részt.  
 
Becsó Zsolt: 
A 2014-2020-as időszakban a tervezés „mikéntjéről” a jelenlegi kormányzat, a 2007-2013-as 
időszakhoz kapcsolódó és azt megelőző tervezésről az akkori kormányzat döntött.  
Az előző kormány azt követte, hogy regionális operatív programokhoz rendelte a fejlesztési pénzeket 
és egy nagy olvasztó tégelyben helyezte el Nógrád megyét. A közigazgatás és az egész működés 
átszervezését érintően elindult egy regionalizációs folyamat, amelynek egyik legnagyobb vesztese 
Nógrád megye volt, fejlesztési és emberi erőforrás oldalról is. 
A csapat „létrejött”, akár a fejlesztési ügynökséget, akár a hivatalt érintően, illetve január 1-jét 
követően várják szeretettel a NORDA-t is. Nagyon erős fejlesztési háttér lesz a megyében. 
 
Borenszki Ervin: 
A számok, a tények nem támasztják alá az elnök úr által elmondottakat. Úgy gondolja, hogy ezeket a 
vitákat nem ebben a testületben kellene lefolytatni, a választási kampányban el lehet majd mondani. 
A mostani közgyűlési anyaggal kapták meg azt, hogy kb. mennyi forrás fog rendelkezésre állni 
megyei, járási, salgótarjáni operatív programok során. Összeadva ez durván 35 milliárd. 
A Területfejlesztési Bizottság tagjaként, illetve a következő időszak fejlesztési tervének előkészítését 
szolgáló rendezvények részvevőjeként nem azt tapasztalja, amit elnök úr elmondott. Nincs nagy 
aktivitás a polgármesterek, civil szervezetek, illetve a vállalkozók részéről.  
 
Becsó Zsolt: 
Kéri, hogy ne becsülje le az önkormányzatokat, az itt tevékenykedő vállalkozások, a civil szektor 
képviselőit, mert igen is nagyon sok elképzelés, ötlet van és ez mind felszínre fog jönni.  
 
Lacsny Péter: 
Szeretné megköszönni elnök úr korrekt, világos és a múlttal kapcsolatos összefoglaló helyzetfeltárását.  
Emlékezteti képviselő társait, hogy milyen ellenállásba ütközött az, amikor a kormányzat döntése a 
megye funkcióját megváltoztatta. Lényegesen fontosabb terület a fejlesztés, amely sokkal több 
kreativitást és munkát igényel, mint egy meglévő szociális, oktatási és kulturális rendszer 
működtetése. 
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Palotai Szilárd: 
Nem szeretné pártpolitikai „színpadra” vinni az ügyet. Alapvetően folyik egy nem egyenlő 
startvonalról induló verseny. Ezt úgy érti, hogy egy fejletlen Nógrád megye versenyez a régióban 
fejlettebb térségekkel. Mindenképpen szükségesnek tartja a kormány részéről, hogy olyan 
felzárkóztatási forrásokhoz és pénzeszközökhöz juttassa ezt a megyét, ami majd – a képességét javítva 
– versenyképessé teszi a régión belül is. 

Becsó Zsolt: 
Nyugodtan vigyünk bizonyos kérdéseket pártpolitikai „színpadra”, mert alapvetően pártlistáról 
megválasztott képviselők ülnek a közgyűlésben.  
Itt most egy „paradigmaváltás” történik, és amit csak lehet mozgósítani, „innoválni” kell, illetve 
becsatornázni egy adott erőtérbe. Van olyan tudás, ami nincs meg a megyén belül (utal itt a 
Semmelweis Egyetemmel kötött megállapodásra), de akkor azt kívülről be kell hozni, főleg ha van 
konkrét szakmai elképzelés a különböző fejlesztésekre. A projektek gyűjtése folyamatban van. 
A szakemberek már látják, hogy az ágazati operatív programokban mik lesznek az egyes prioritások. 
Megpróbálják a fejlesztési elképzeléseket ezekbe beintegrálni. 

Borenszki Ervin: 
Szeretné, ha jóhiszeműen viszonyulnának egymáshoz. Nem becsüli le a tervezés folyamatában 
résztvevőket, de úgy gondolja, hogy nincsenek olyan állapotban, ami alkalmassá tenné őket arra, hogy 
az eddiginél nagyságrenddel jobban szerepeljenek. 

Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és jövőbeni feladatokról szóló 
tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 
1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
121/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területi tervezéshez kapcsolódó aktuális és 

jövőbeni feladatokról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – a területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 
szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint – a megyei területfejlesztési program 
előkészítéséhez kapcsolódó intézkedések időarányos végrehajtása vonatkozásában járjanak el. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a kidolgozásra kerülő 

programok, részprogramok elfogadásához szükséges intézkedések megtételéről, és szükség 
szerint, a soron következő közgyűlés ülésére terjesszék be a testület elé utólagos jóváhagyás 
céljából. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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- . - 
 

 
7. Tájékoztató Nógrád Megye Önkormányzatának a 2014-2020-as tervezési időszak 

koordinációs feladataihoz kapcsolódó tevékenységéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés pontosított, kiegészített változata az Elnöki jelentéssel egyidejűleg került 
megküldésre.  
Tájékoztatja a testületet, hogy határozati javaslat 1. pontjában szereplő személyek nyilatkoztak arról, 
hogy hozzájárulnak a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához.  
Szeretné rögzíteni, hogy a tanács tagjai nem pártpolitikai elven lettek felkérve. A város és térsége 
programot érintően viszont majd meg kell, hogy jelenjen a politika, ezért a megyei közgyűlés 
képviselőinek is szerepet kell vállalni. 
 
Átadja a szót Barna János Béla alelnök úrnak. 
 
Barna János Béla: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jelen ülésén a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs 
Tanács megválasztása előtt Becsó Zsolt bejelentette személyes érintettségét. Indítványozza, hogy a 
testület az érintettet ne zárja ki a döntéshozatalból. Ennek megfelelően javasolja a következő 
határozati javaslat elfogadását:  
„A közgyűlés Becsó Zsoltot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
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. 
A testület utasítja alelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke” 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
122/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés Becsó Zsoltot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
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. 
A testület utasítja alelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
  
 

Barna János Béla 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Barna János Béla: 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint: 
Az elnök úr közös együttműködésről beszélt a megye feladatainak mostantól való felerősítése 
tekintetében, ezért néhány kérdést szeretne felvetni. 
A legutóbbi – októberben megszervezett – kistérségi tájékoztatók miért olyan kevés résztvevővel 
zajlottak? A balassagyarmatit – amin személy szerint ő is részt vett – a teljes előkészítetlenség 
jellemezte. 
Mennyi projekt érkezett be az elmúlt időszakban és ebből az egyes kistérségekben mennyi szerepel? 
Ezekből a projektekből hány darab a gazdasági jellegű és mennyi az önkormányzati? Hol tart a megyei 
stratégia közbenső változatának elkészítése? 
A bizottsági ülésen már elmondta, de ismételten megfogalmazza azt a véleményét, mely szerint az ún. 
Tervezéskoordinációs Tanács munkáját nem tudja elképzelni a kistérségek képviselői nélkül. 
Módosító indítványt tesz az előző napirend határozati javaslatához, ami azt tartalmazza, hogy a 
határozat egészüljön ki a kistérségek képviselőivel. 
Továbbá – szintén módosító javaslatként veti fel –, hogy a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
a programokat ne utólagos jóváhagyással fogadja el. 
 
Nagy-Majdon József: 
Volt egy felvetése, amely arról szólt, hogy meghívottként részt vehetnek mások is a tanács 
munkájában, de nem alanyi, hanem csak tanácskozási joggal. A 15 főt maximalizálni kellene a 
döntéshozás miatt. 
 
dr. Barta László (ügyrendi): 
A Látkóczki képviselő úr által – a Területfejlesztési Bizottság ülésén is – felvetettek a 33-51/2013. 
iktatószámú előterjesztés III. pontja alá beépítésre kerültek.  
Amennyiben az előző napirendi pontról újbóli szavazást kér, vagy egyéb kiegészítést kíván tenni a 
képviselő úr, akkor elnök úrnak újra napirendre kell tűznie a javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Ez idáig 460 db projektjavaslat érkezett be. Tekintettel arra, hogy most vannak a projektgyűjtés 
időszakában reméli, hogy ez a szám december 20-ig jóval több lesz.  
 
Látkóczki Bálint: 
A 460 db javaslatból mennyi az, ami projektként majd elkészíthető? 
 
Becsó Zsolt: 
Képviselő úr kérdésére a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet 41. § (3) bekezdése alapján írásban fog válaszolni. 
Tekintettel arra, hogy 13:00 órától a Szent Lázár Megyei Kórházban alapkőletételen vesz részt, az ülés 
vezetését átadja Barna János Béla alelnök úrnak. 
 
Barna János Béla: 
A Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjaira vonatkozó javaslatok egyenként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a testület Becsó Zsoltot a Nógrád Megyei 
Tervezéskoordinációs Tanács elnökévé 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással; Berki Juditot a 
Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen szavazattal; Bíró Annát a Nógrád 
Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett; Bózvári 
Józsefet a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen  szavazattal; Gazsi 
Ferencet a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen szavazattal; Gutyán 
Gergelyt a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen szavazattal; Jónás 
Gábort a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 11 igen, 2 nem szavazattal; 
Klenóczky Sándort a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen szavazattal; 
Szandai Józsefet a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen szavazattal; 
Tamási Ildikót a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 11 igen, 2 nem 
szavazattal; Tordai Pétert a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen 
szavazattal; Tóth Gábort a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen 
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szavazattal; Ürmössy Ákost a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen 
szavazattal; Varga Bélát a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává 13 igen 
szavazattal; dr. Barta Lászlót a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács tagjává, egyben 
titkárává 13 igen szavazattal megválasztotta. 
Ezt követően szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának a 2014-2020-as tervezési 
időszak koordinációs feladataihoz kapcsolódó tevékenységéről szóló határozati javaslatot, melyet 
a testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 

 
123/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020-as európai uniós tervezési ciklushoz 

és az ehhez kapcsolódó jövőbeni feladatok ellátásához létrehozza a Nógrád Megyei 
Tervezéskoordinációs Tanácsot (a továbbiakban: NMTT) a következők szerint: 

 
 név tisztsége 

   
1. Becsó Zsolt elnök 
2. Berki Judit tag 
3. Bíró Anna tag 
4. Bózvári József tag 
5. Gazsi Ferenc tag 
6. Gutyán Gergely tag 
7. Jónás Gábor tag 
8. Klenóczky Sándor tag 
9. Szandai József tag 
10. Tamási Ildikó tag 
11. Tordai Péter tag 
12. Tóth Gábor tag 
13. Ürmössy Ákos tag 
14. Varga Béla tag 
15. dr. Barta László tag/titkár 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy gondoskodjon az NMTT Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megalkotásáról. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. november 27. 
  
 

Barna János Béla 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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8. Javaslat a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje által 
aláírt, a baráti kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Barna János Béla: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Kínai Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád 
megyéje által aláírt, a kapcsolatok megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat jóváhagyására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
124/2013. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a melléklet szerint – jóváhagyja a Kínai 
Népköztársaság Qinghai tartománya és Magyarország Nógrád megyéje közötti baráti megyei 
kapcsolatok megkötéséről szóló szándéknyilatkozatot. 
A közgyűlés felkéri elnökét a szándéknyilatkozatban foglaltak teljesítésével az együttműködés további 
mélyítésére, valamint arra, hogy ezen tevékenységéről a közgyűlést rendszeresen tájékoztassa. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. november 27. 
    
 
 

Barna János Béla 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 

9. Egyebek 
 

 

Barna János Béla: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy 14:00 órától a Nagyteremben Nemzetiségi Vitanapra és 
Közmeghallgatásra kerül sor. A képviselők megjelenésére feltétlenül számít. 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
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 

 


