
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

5. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 26-án, Salgótarjánban, 
a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Bognár Ferenc, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi 
Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Percsina 
Norbert (a 14. sz. napirendtől), dr. Rozgonyi 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 13 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Tájékoztatja a testületet, hogy holnap, azaz szeptember 27-én Rétságon  kerül megrendezésre a 
„Kutatók hajnala” elnevezésű program. 
Az elmúlt napokban a budapesti Semmelweis Egyetem képviselőivel operatív egyeztetést folytatott 
annak érdekében, hogy az Egyetem és a megyei közgyűlés között minél szorosabb együttműködés 
alakuljon ki. Ennek eredményeként egy Együttműködési Megállapodás-tervezet került kidolgozásra, 
mely az ülés előtt került kiosztásra. 
Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szandai József 2013. szeptember 18-ai hatállyal 
lemondott képviselői mandátumáról, ezért a képviselői hely betöltésével egyidejűleg indokolt, hogy a 
közgyűlés gondoskodjon a Területfejlesztési Bizottság elnöki tisztségének betöltéséről. 
Mindezek alapján kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet a következő kiegészítéssel 
együtt tárgyalja meg: 13. sz. napirendi pontként a „Javaslat a Semmelweis Egyetemmel 
Együttműködési Megállapodás megkötésére” c., 14. sz. napirendi pontként „Javaslat a 
Területfejlesztési Bizottság elnökének megválasztására” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra. A 
további napirendi pontok száma értelemszerűen változik. 
 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
21. § (4) bekezdése szerint a meghívóban nem szereplő, de a közgyűlés ülésén napirendre felvett 
minden további előterjesztés szóbeli előterjesztésnek minősül. Az SZMSZ 21. § (6) bekezdése szerint 
a szóbeli előterjesztés napirendre történő felvételével egyidejűleg a közgyűlés dönt arról, hogy azt 
bizottság megtárgyalja-e, ha igen, melyik bizottság tárgyalja meg.  
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés a bizottsági tárgyalás mellőzésével a mai ülésének 
tárgysorozatába vegye a „Javaslat a Semmelweis Egyetemmel Együttműködési Megállapodás 
megkötésére” című előterjesztést, igen szavazatával jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadta. 
 
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés a bizottsági tárgyalás mellőzésével a mai ülésének 
tárgysorozatába vegye a „Javaslat a Területfejlesztési Bizottság elnökének megválasztására” című 
előterjesztést, igen szavazatával jelezze. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a közgyűlés a javaslatot 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta. 
 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése?  
(Más javaslat, kiegészítés nincs).  
Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 11 igen szavazattal, 2 
tartózkodással elfogadott. 
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Napirend: 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt főbb 

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

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

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

 
3. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a dokumentáció 
aktuális állapotáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 

tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

8. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre történő forrás 
átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tőkerendezésére irányuló intézkedésekre  

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban történő 

tagságának megszüntetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

12. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 
további működésével összefüggő döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
13. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel Együttműködési Megállapodás megkötésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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14. Javaslat a Területfejlesztési Bizottság elnökének megválasztására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

15. 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 11 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
95/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
 

1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-169 sz. mellékletek szerint 
elfogadja. 

 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a „Nógrád, itt van a jövőnk” elnevezésű, 

Nógrád megye középiskolás diákjainak szóló identitás és honismereti játék kiírásával. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak: 

a) a játék felhívásának elkészítéséről, közzétételéről, 
b) a játék lebonyolításáról, 
d) a kirándulás előkészítéséről, annak lebonyolításáról, 
e) továbbá minden – az identitás és honismereti játék, valamint a kirándulás – sikeres 

megszervezése érdekében szükséges intézkedések megtételéről. 
A közgyűlés – ezen határozat aláírásával egyidejűleg – hatályon kívül helyezi a 72/2013. (VI. 6.) 
Kgy. határozatát. 
Határidő: folyamatos, szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
            dr. Barta László, megyei főjegyző       
 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem ért egyet Gácsi Péter képviselő úr azon 
javaslatával, hogy határozati formában rögzítse a Magyarország állami címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 11. § (1) bekezdésében 
foglaltakat, tekintettel arra, hogy annak megismétlése, „megerősítése” Magyarország Alaptörvénye, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezései 
alapján nem tartozik bele a közgyűlés feladat-és hatáskörébe.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a határozatban foglaltakról – annak megküldése útján – 
tájékoztassa az érintettet. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a Nógrádi Média Kiadói 
Kft. és a Helyi Rádió Kft. birtokában lévő eszközök tulajdonjoga átruházásának módja 
meghatározása érdekében kérjen fel szakértőt az eszközök funkciója és értéke felmérésére. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a szakértői vélemény függvényében tegyenek 
javaslatot az eszközök tulajdonjoga átruházására vonatkozó eljárásra. 
Határidő: a közgyűlés soron következő ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

      dr. Barta László főjegyző 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
   
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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

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

 
Becsó Zsolt: 
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 13 igen 
szavazattal  elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    11/2013. (IX. 30.) 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 közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
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96/2013. (IX. 26.) 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. szeptember 
26-án elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat 
honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
 
3. Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    12/2013. (IX. 30.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítására (III. 

számú módosítás) 
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 módosításáról 
(III. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    13/2013. (IX. 30.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

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

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosításának 
(III. sz. módosítás) végrehajtásával összefüggő feladatokra vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 
97/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének III. módosításának végrehajtása érdekében a 
következő intézkedés megtételét tartja – kiemelten – indokoltnak: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2013. évi beszámolójának 
auditálásával megbízza Mészáros Attila könyvvizsgálót (lakcím: 3100 Salgótarján, Katona J. u. 2., 
kamarai nyilvántartási szám: 002668) 250.000 Ft díjazásért. A Közgyűlés utasítja elnökét a 
könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, elnök 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
   

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Tájékoztató Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a 

dokumentáció aktuális állapotáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Ennél a napirendnél indokoltnak tartja, hogy a közgyűlés, valamint ezen keresztül a nyilvánosság egy 
összefoglaló képet kapjon és alkosson a koncepció előkészítéséről, a társadalmasítás folyamatáról, 
valamint nem utolsó sorban az aktuális feladatokról és a jövő kihívásairól. 
Ennek keretében felkéri a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy 
az elhangzottak szellemében prezentációja útján tájékoztassa a testületet a felsoroltakról. 
 
Sándor Ildikó: 
Megtartja prezentációját. 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni Sándor Ildikó tájékoztatását.  
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben kiemeli, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a 
társadalmasításra országos és megyei szinten egyaránt. Elmondja, hogy nem csak a megyei program, 
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hanem – ahogy ügyvezető igazgató asszony is említette – a kistérségi fejlesztési program elkészítése is 
a megyei önkormányzat feladata. Emiatt minden településsel, kistérséggel partneri együttműködésre 
törekszenek.  
Az elmúlt időszakhoz képest fontos módosulásnak tartja, hogy lesznek direkt források; a 18 megyére 
450 milliárd forint van betervezve a TOP-ba. 
Az ÁROP pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy benyújtásra került. Az elnyerhető összeget 
felemelték 90 millió forintra. Ebből 10 millió forintot a – a pályázati kiírásban már nevesítetten – 
NORDA részére át kell adni, melynek január 1-jétől a három megye (Nógrád, Heves, Borsod) lesz a 
tulajdonosa. 
Véleménye szerint nagy hangsúlyt kell fektetni az agrárkamarai együttműködésre. Külön program a 
Vidékfejlesztési Program, de nincs „megyei lába”. Fontos lenne a kamarai szervezetekkel, illetve 
Besztercebánya megyével még szorosabbá vonni az együttműködést.  
Kitér még a Széchényi Programiroda kérdésére is, amely esetében nem tudni, hogy beintegrálódik-e a 
megyei önkormányzat alá, vagy továbbra is önálló szervezetként marad. 
 
 
dr. Barta László: 
Az előterjesztésben is utaltak arra, hogy az ÁROP pályázatot szeptember 23-án benyújtották. Mind a 
Kft., mind a hivatal esetében elindult a szakemberek „keresése”.  
Június óta 32 véleményező személy, illetve szervezet – részben a társadalmasítás keretein belül, 
részben ezen túl is – 255 javaslatot juttatott el az önkormányzathoz. Az előterjesztés mellékletében 
találhatóak azok, amelyek szakmailag és egyéb szempontból beépíthetők voltak. 
Az elmúlt egy évben két alkalommal keresték meg – többek között – a településeket, visszajelzések 
alig érkeztek.  
 
 
Becsó Zsolt: 
Úgy gondolja, hogy nagyobb hatékonysággal fognak tudni sikereket elérni a települések irányába, 
hogyha nevesítetten meg tudják jelölni a keretösszeget. 
 
 
Látkóczki Bálint: 
Véleménye szerint, amit az ügyvezető igazgató asszony elmondott, az új feladatokat jelent a 
korábbiakhoz képest. Úgy gondolja, hogy kistérségi szinten kell a programoknak megjelenni. 
Az elnök úr arra hivatkozik, hogy a tervezés folyamatában másképp történnek a dolgok, mint 
korábban. Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a jelenleg futó, 7 éves programban is ezen metodika 
szerint, minimális változtatással készült a tervezés. 
A programozás szerint november 30-ig bizonyos feladatokat végre kellene hajtani. A kistérségi 
fejlesztési programok, – amelyeknek projektcsomagként kell majd beépülni – csak települési vagy 
vállalkozási, és nem kistérségi szintűek. 
Egyetért azzal, amit főjegyző úr is említett, hogy meg kell ismételni a fórumokat a 6 kistérségben. 
Ami a tervezési folyamatban számára a korábbitól eltérő, hogy Salgótarján, mint város a kistérségével 
együtt kiesik. El sem tudja képzelni a gazdaságfejlesztési programban Salgótarján, Bátonyterenye, 
Kisterenye területét egymástól elkülönülten vagy függetlenül való megjelenítését. 
A tervezésben az szerepel, hogy Nógrád megyét két térségre – Nyugat-Nógrád és Kelet-Nógrád – 
osztják. A déli része – véleménye szerint – egyikhez sem hasonlítható, ezért célszerű lenne három 
részre felosztani a megyét.  
Úgy látja, hogy a tervezés folyamatába legaktívabban az Agrárkamara kapcsolódott be. 
 
 
Becsó Zsolt: 
Látkóczki képviselő úr felvetéseire reagálva elmondja, hogy a társadalmasítás nem történhetett 
ugyanígy 2004-2005-ben, mert akkor Regionális Operatív Programot készítettek, most azonban 
Megyei Területfejlesztési Koncepciót és Megyei Területfejlesztési Programot.  
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Nem a kistérség fog tervezni, hanem a megye a kistérséggel, a várossal, a város térségben szereplő 
településekkel egyezetve. 
Kelet- és Nyugat-Nógráddal kapcsolatban elmondja, hogy újabb fejlesztések kerülnek hamarosan 
bejelentésre. 
Az agrárszakma kérdése kapcsán tudja, hogy kivel kell egyeztetni, megjegyzi, van eltökéltség, 
szándék, illetve kompetencia ezen a téren. Indirekt módon mindenkivel szorosan együtt kell 
működniük.  
 
Borenszki Ervin: 
Elnök úr kifejezésével élve nagyon sajnálja, hogy nincs a Vidékfejlesztési Programnak megyei „lába”. 
Ha már adnak a megyéknek egy olyan lehetőséget, hogy a saját fejlesztési programjukat gondolják 
végig és ebben dönthessenek, akkor úgy gondolja, hogy méltányosabb lett volna, ha magasabb összeg 
kerül meghatározásra. Véleménye a vidék szerepe – szimbolikus értelemben – így lett volna igazán 
helyre téve és felértékelve. Ellentmondásosnak tartja azt, hogy újra Budapesten fognak dönteni 
mindenben, holott a vidék fontosságát hangsúlyozzák sok fórumon. 
Elnök úrtól megerősítést kér azzal kapcsolatban, hogy attól, mert nincs vidékfejlesztési forrás az nem 
jelenti azt, hogy a LEADER csoportok sem kapnak forrást, hanem központilag lesznek finanszírozva. 
 
Becsó Zsolt: 
2004-től – amikor kiüresítették a megyei területfejlesztési intézményrendszert – semmilyen döntési 
kompetencia nem volt megyei szinten. Úgy gondolja, hogy ha végre van egy olyan kormány, aki úgy 
dönt, hogy ezt a rendszert visszaépíti, más alapokra helyezi, akkor azt inkább üdvözölni kellene.  
A LEADER-ek továbbra is megmaradnak. Azt, hogy mennyi lesz a forrás, nem tudja megmondani. A 
LEADER fontos, az unió is kiemelten támogatja. 
 
Sándor Ildikó: 
Jelezte, hogy a megyei szintű gazdaságfejlesztési program összmegyei, abban benne van Salgótarján 
és a salgótarjáni kistérség is. A kistérségi programokban nincs gazdaságfejlesztés. Az élelmiszeripar 
kikerül a vidékfejlesztési keretből és átkerül a GINOP-ba. 
 
(Borenszki Ervin képviselő úr elhagyta az ülést, a közgyűlés 12 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója társadalmasításáról, a 
dokumentáció aktuális állapotáról szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 12 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
98/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 

készítéséről, annak társadalmasításáról szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon – a „Területfejlesztési 
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára” című, 
ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat forrásainak rendelkezésre állását követően – Nógrád 
Megye Területfejlesztési Koncepciójához csatolandó területi hatásvizsgálat elkészíttetéséről.  
A közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt az ehhez szükséges intézkedések 
meghozatalára, a szerződés aláírására. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
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3. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy – a területfejlesztésről és a 

területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § (4) bekezdése alapján – a társadalmi 
véleményekkel és a területi hatásvizsgálat dokumentációjával kiegészített Nógrád Megye 
Területfejlesztési Koncepciója tekintetében járjon el a területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős miniszter állásfoglalásának kikérése érdekében. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt Nógrád Megye Területfejlesztési 
Koncepciójának – a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter jóváhagyását és az 
Országos Területfejlesztési Koncepció elkészültét követő – elfogadásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
(Látkóczki Bálint képviselő úr elhagyta az ülést, a közgyűlés 11 fővel folytatta munkáját.) 
 
6. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

készült tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 
10 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 

99/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2013. 
első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 4. 
számú mellékletei, valamint az 1., 2. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: 
 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési  

célú 
Felhalmozási  

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 101.503 706 102.209 
Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 108.050 211 108.261 
Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: 6.547 - 495 6.052 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 54.228 6.012 60.240 
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Záró pénzkészlet: 59.299 5.517 64.816 
Bevétel összege: 162.278 6.223 168.501 
Nyitó pénzkészlet és a pénzmaradvány különbsége: -1.476  -1.476 
Bevételek, kiadások mindösszesen 160.802 6.223 167.025 

 
2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő: 
  

E Ft-ban 
Megnevezés Éves előirányzat I. féléves teljesítés 

2.számú melléklet III. fejezet 1. cím, 3. alcím, 4. 
kiemelt előirányzat 

2.000  210 

2.számú melléklet X. fejezet (átvett 
pénzeszközzel fedezett) 

11.237  4.297 

 
3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítést kísérje folyamatosan figyelemmel, az 

I – III. negyedéves, valamint éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
   
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
7. Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja megyei önkormányzati tartalékból történő igénylés benyújtásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot 
hozta: 
 

100/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletében jóváhagyott helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai, azon belül a megyei önkormányzati tartalék 
előirányzatából támogatási igényt nyújt be kötelező feladataira. 
  

2. Kérelem indoklása: 
a) a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve alapján a 

működési kiadásainak fedezete és tőkerendezés biztosítása; 
b)  a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban foglaltak szerinti testnevelési és 

sportszervezési feladatok teljesítése; 
c) területi nemzetiségi önkormányzatok működésének biztosítása; 
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d) a magyar értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján további 
megyei önkormányzati feladat a megyei értéktár bizottság létrehozása és megyei 
értéktár bizottság felállítása, annak működésének biztosítása, koordinációja; 

e) az 1545/2013. (VIII. 15.) Kormány határozat teljesítésével összefüggő feladatokra való 
felkészülés megvalósítása; 

f) a hivatal, valamint az önkormányzat közvetlen működésével összefüggő fejlesztések 
realizálása. 
 

3. A közgyűlés utasítja elnökét a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26.   
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
8. Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról, valamint államháztartáson kívülre történő 

forrás átadására vonatkozó egyes határozatok módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Polgári Szécsényért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
101/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
Az önkormányzat 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 Polgári Szécsényért Alapítvány (Szécsény) részére: „Példakép tábor” megrendezésének 50.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26.   
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Veres Pál Polgári Egyesület támogatásáról szóló 31/2013. (VI. 6.) 
Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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102/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 31/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat 1. bekezdését a 

következők szerint módosítja: 
„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 

önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a Veres Pál 
Polgári Egyesület részére „csapatépítő” összejövetel megrendezésének 20.000 Ft-os 
támogatásáról dönt.” 

 
2. A határozat 2. bekezdése változatlan tartalommal érvényben marad. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 

annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26.   
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Nógrád Megyei Sportági Szakszövetség támogatásáról szóló 
62/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 
11 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
103/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 62/2013. (VI. 6.) Kgy. határozat 1. bekezdését a 
következők szerint módosítja: 

„A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 1.) 
önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet III.1.3.4. sorában elkülönített keret terhére a 
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft által az 1956. október 23. Emlékfutás Szervező 
Bizottsága emlékfutás megrendezésének 50.000 Ft-os támogatásáról dönt.” 

 
2. A határozat 2. bekezdése változatlan tartalommal érvényben marad. 

 
3. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés előkészítéséről, valamint 

annak aláírásáról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26.  
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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9. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. t őkerendezésére irányuló 

intézkedésekre  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 23-ai ülésén elfogadta és a tulajdonosnak elfogadásra 
javasolta az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tőkerendezésére irányuló 
intézkedésekről szóló határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
104/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – tekintettel arra, hogy a Nógrádi Fejlesztési 

Ügynökség Nonprofit Kft.-nél a korábbi évek veszteséges működése következményeként a saját 
tőke a jegyzett tőke alá csökkent – dönt arról, hogy a tőkemegfeleltetést az alapító okirat 13. 
pontja alapján 4.000 E Ft pótbefizetéssel rendezi.   
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pótbefizetés visszafizetéséről az alapító okirat 

szerint gondoskodjon, továbbá 2013. november 30-ig állítsa össze a gazdasági társaság 2013. évi 
üzleti terv várható teljesítéséről, közbenső mérlegről szóló kimutatást 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

 
3. A Közgyűlés a 17/2013. (IV. 25.) Kgy. határozattal jóváhagyott üzleti tervben szereplő 20.500 E 

Ft önkormányzati hozzájárulást végleges pénzeszköz átadásnak minősíti. 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
10. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 23-ai ülésén elfogadta és a tulajdonosnak elfogadásra 
javasolta az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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105/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 
 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) – jelen határozat mellékletét képező – Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. Utasítja az ügyvezetőt, hogy kísérje figyelemmel a hatályosulást, szükség esetén tegyen 
javaslatot a módosításra. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

11. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácsban 
történő tagságának megszüntetésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának a Dunakanyar Térségi Fejlesztési 
Tanácsban történő tagságának megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
106/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács tisztázatlan 
jogi és pénzügyi helyzetére való tekintettel, nem kíván tagja lenni az újjáalakult Dunakanyar Térségi 
Fejlesztési Tanácsnak. 
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét. 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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12. Javaslat az ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. további működésével összefüggő döntések meghozatalára 
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. további m űködésével összefüggő döntések meghozataláról szóló határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
107/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az ÉMIG Észak-magyarországi 
Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. további működéséhez pénzügyi forrást nem 
biztosít.  
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a soron következő taggyűlésen e döntésre tekintettel 
támogassa a végelszámolással történő megszűnésre vonatkozó javaslatot.  
A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a taggyűlés eseményeiről az azt követő közgyűlésen adjon 
tájékoztatást. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 

13. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel Együttműködési Megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A holnapi nap folyamán kerül megrendezésre a Kutatók Hajnala Rétságon. Az Egyetem központi 
régión túlnyúló tudás kihelyezési törekvései segítenek ellensúlyozni azt a szellemi potenciál 
veszteséget, amit az egyetlen nógrádi felsőoktatási intézmény bezárása okozott. 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslatot és kéri annak elfogadását. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület határozati javaslatot 11 igen szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
108/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a határozat melléklete szerinti tartalommal – 

Együttműködési Megállapodást köt a Semmelweis Egyetemmel (1085 Budapest, Üllői utca 26.). 
A testület felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. szeptember 27. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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2. A közgyűlés megbízza elnökét és a főjegyzőt, hogy tárgyaljanak az Együttműködési 
Megállapodás – szükség szerint felmerülő – további szerződéses feltételeiről, és indokolt esetben 
tegyenek javaslatot annak módosítására, vagy új szerződés kötésére.  

 A testület az Együttműködési Megállapodással kapcsolatos fejleményekről folyamatos 
tájékoztatást kér. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              dr. Barta László főjegyző” 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26.    
 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szandai József úr 2013. szeptember 18-ai hatállyal lemondott 
megbízatásáról. Ennek következményeként – a hatályos jogszabályok értelmében – megszűnt mind a 
képviselői, mind a bizottsági tisztsége. Megtörténtek az ilyenkor szokásos jogi és egyéb előkészítő 
intézkedések a mandátum kiosztásával kapcsolatosan.  
Felkéri dr. Barta László főjegyző urat, hogy a Területi Választási Bizottság nevében tartsa meg 
tájékoztatóját. Ezt követően megbízólevél átadására és eskütételre kerül sor. 
 
dr. Barta László: 
(A tájékozató a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
(Megbízó levél átadása Percsina Norbert részére.)  
(dr. Juhász Kinga aláíratja a megbízólevél átvételéről szóló jegyzőkönyvet). 
 
Becsó Zsolt: 
Felkéri az érintetett, hogy álljon fel és ismételje el az eskü szövegét. Felkéri a közgyűlés tagjait, hogy 
álljanak fel az eskütétel idejére. 
  
Megbízólevél átvétele és eskütétel után. 

 

14. Javaslat a Területfejlesztési Bizottság elnökének megválasztására 
 
Becsó Zsolt: 
Mint ahogy már elhangzott Szandai úr lemondásával a Területfejlesztési Bizottság elnöki funkciója is 
betöltetlen. Indítványozza, hogy a közgyűlés Percsina Norbertet válassza meg a bizottság elnökének.  
Mielőtt azonban erre sor kerül indokolt, hogy a képviselő úr személyes érintettsége kérdésében is 
döntsön a testület. 
A képviselő úr hozzájárult a személyét érintő napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 
bejelentette továbbá személyes érintettségét. Kéri, hogy a testület szavazzon arról, hogy személyes 
érintettsége miatt ki kívánja-e zárni őt a döntéshozatalból?  Az érintett kizárását nem támogatja. 

 
Ismerteti Percsina Norbert személyes érintettségére vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak 
elfogadását. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 10 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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109/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a Területfejlesztési Bizottság elnökének 
megválasztása előtt a jelölt – Percsina Norbert – bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a Magyarországi 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. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2013. szeptember 26. 
 
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 
Becsó Zsolt: 
Javasolja Percsina Norbert Területfejlesztési Bizottság elnökévé történő megválasztását. 
Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően 
megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

 
110/2013. (IX. 26.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 1-jei hatállyal a Területfejlesztési 

Bizottság elnökévé Percsina Norbertet (2659 Érsekvadkert, Új sor 13.) választja meg. 
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1. pont rendelkezéseit vezesse át a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet vonatkozó 
függelékeiben. 
Határidő: 2013. október 1. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 
 

Salgótarján, 2013. szeptember 26.  
   
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
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15. Egyebek 
 

 

Becsó Zsolt: 
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 

 


