
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

4. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 30-án, 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, Nagy-Majdon 
József, Palotai Szilárd, Percsina Norbert, Tisza Attila, Varga Krisztina a közgyűlés tagjai, dr. Bablena 
Ferenc István társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket. A napirendi pontok tárgyalása előtt megadja a szót a 
főjegyző úrnak, aki rövid tájékoztatást ad a 2014. évi országgyűlési képviselők választásának 
„megyei” lebonyolításáról.  
 
dr. Barta László: 
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a tájékoztatót.  
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 12 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Kéri a testületet, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg.  
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése?  
(Más javaslat, kiegészítés nincs).  
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 12 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 2014. évi költségvetésének módosítására (I. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására, 

az ügyvezető javadalmazására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
6. Tájékoztató a 2014-2020-as tervezési időszak feladatainak új ütemezéséről 

Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
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7. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 

együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 

kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
     dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

9.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10. 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 

 
(Látkóczki Bálint megérkezett az ülésre, a testület 13 fővel folytatta munkáját.) 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
28/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-40. sz. mellékletek szerint 

elfogadja. 
 
2. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló módosított üléstervét a 

következők szerint fogadja el: 
 
Május/Június/soron kívüli ülés keretében: 
 

 2. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság  

 
  5. Javaslat az ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési 

dokumentumra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság 

 
b) A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az ágazati egyeztetések befejezését követően szükség 

szerinti ütemezésben tegyen javaslatot az előterjesztések napirendre tűzésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

c) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 
részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző    
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3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a NORDA Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. működését teljesítményalapú 
finanszírozási megállapodás tervezetet. 
A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás tervezetének az irányító hatóságokkal történő 
további egyeztetésére, valamint az önkormányzat érdekeinek megfelelő végleges változat 
aláírására. 
Határidő: az irányító hatóságoktól függően értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. április 30. 
     
 

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 2014. évi költségvetésének módosítására (I. 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 2014. évi költségvetésének módosítására (I. 
számú módosítás) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2014. (IV. 30.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról  
(I. sz. módosítás)  

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 

- . - 
 
3.  Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 
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 végrehajtásáról 
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 
igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

5/2014. (IV. 30.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
Nógrád Megye Önkormányzata 

2013. évi költségvetésének végrehajtásáról  
és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
elfogadásáról vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
29/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító – e határozat 1.-4. sz. mellékletei szerint – 
megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, melyet a beterjesztett értékkel egyezően 9.908 E Ft mérleg főösszeggel és 6.652 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel jóváhagy.  A 2013. üzleti évben keletkezett 6.652 E Ft adózott eredmény 
terhére osztalék nem kerül jóváhagyásra. 
A Közgyűlés utasítja a Kft. ügyvezetőjét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Sándor Ildikó, ügyvezető 
 
Salgótarján, 2014. április 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
5. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének 

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

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének 
elfogadására, az ügyvezető javadalmazására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 11 
igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 



 5

30/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 
 

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

megtárgyalta a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét, melyet az 
ügyvezető által beterjesztett értékkel egyezően 52.836 E Ft kiadás mellett 50.000 E Ft bevétellel 
és 2.850 E Ft önkormányzati hozzájárulással jóváhagy. 

  
2. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (2) 

bekezdése szerint beterjesztett központi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján 
gondoskodjon az üzleti terv szükség szerinti módosításáról, valamint tegyen javaslatot a Kft. 
jövőbeni működésének finanszírozására.  
Határidő: a közgyűlés szeptemberi ülése 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

 
3. A közgyűlés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javadalmazása 

változatlanul hagyásáról dönt, valamint a Kft. felügyelőbizottságának elnöke és tagjai részére 
továbbra sem állapít meg tiszteletdíjat.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. április 30. 
 
  

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
6. Tájékoztató a 2014-2020-as tervezési időszak feladatainak új ütemezéséről 

Előterjesztő: dr. Barta László, főjegyző 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi főjegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? (Szóbeli kiegészítés 
nem volt.) 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
A szavazást követően megállapítja, hogy a testület a tájékoztatóban foglaltakat 13 igen szavazattal 
elfogadta. 

- . - 
 
7. Javaslat a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 

együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával 
történő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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31/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke, valamint a Magyar 

Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (1121 Budapest, Konkoly-Thege 
Miklós út 29-33.) főigazgatója által aláírt Együttműködési Megállapodást – a határozat melléklete 
szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A testület utasítja elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak megvalósításáról 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
Salgótarján, 2014. április 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
8. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső 

kontrollrendszer működésének értékeléséről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
     dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi főjegyző urat, kíván-e az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni? (Szóbeli kiegészítés 
nem volt.) 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, a belső kontrollrendszer 
működésének értékeléséről szóló határozati javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
32/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi belső ellenőrzés által végzett tevékenység 
bemutatását jelen határozat I. sz. melléklet, a belső kontrollrendszer működésének értékelését a II. sz. 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Salgótarján, 2014. április 30. 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 
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9.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadásról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Palotás Ifjúságáért Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 13 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
33/2014. (IV. 30.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Palotás Ifjúságáért Alapítvány (Palotás) részére: a Palotási Általános Iskola tanulóinak 
megsegítése céljából rendezett jótékonyági bál megrendezésének 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, 2014. április 30. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
10. 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 

 


