
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

2. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 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, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon 
József, Palotai Szilárd, Percsina Norbert, 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: 
Megnyitja a Galériában elhelyezett, Czékmán Ágnes fotóiból készült kiállítást.  
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja.  
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 13 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 13 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 a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 
Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 
27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

6. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja egyeztetési változata társadalmasítására, 
valamint az ahhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására és a programozással 
összefüggő további intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
7. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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8. Javaslat Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő, a 2014-2020 
közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló Stratégiai 
megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Egyebek 

- . - 
 
(Látkóczki Bálint megérkezett az ülésre, a testület 14 fővel folytatta munkáját.) 
 
1. Jelentés az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 

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

 
Becsó Zsolt: 
Az elnöki jelentés kiegészítése 2014. február 25-én került megküldésre. Kéri, hogy ezek 
figyelembevételével tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
 
2. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-ban 

rögzített sportszervezéshez kapcsolódó kötelező feladatokra tekintettel – a Nógrád Megyei 
Sportági Szakszövetség megszűnésével kapcsolatos feladatokkal megbízza 400.000 Ft + ÁFA, 
azaz 508.000 Ft díjért az MBI Könyvvizsgáló Kft.-t. A kötelezettség vállalás fedezete a 2014. évi 
költségvetésről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet 1. 
cím. 1. alcím és V. fejezet, 1. cím, 2. alcím előirányzata. Tekintettel a feladat specialitására a 
közgyűlés eltekint a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 2/2013. számú 
együttes rendelkezés alapján a két ajánlat bekérésétől. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megbízási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2014. március 3. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy 2014. március hónapban 

megjelenjen az önkormányzat területfejlesztési feladatait részletező és népszerűsítő megye 
háztartásaiba eljuttatandó kiadvány. A kötelezettség vállalás fedezete a 2014. évi költségvetésről 
szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet, 1. cím, 1. alcím 
előirányzata. 

 A közgyűlés felhatalmazza elnökét a kiadvánnyal összefüggő szerződések megkötésére. 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4. A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-30 sz. 
mellékletek szerint elfogadja. 

  
Salgótarján, 2014. február 27. 
    
 
  
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzati hivatal alapító okiratának módosítására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
12/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8. §-ában biztosított jogkörében a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 
módosító okiratot az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző  

 
2. A közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-ában biztosított jogkörében 

a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a határozatot a törzskönyvi nyilvántartáson történő 
átvezetés céljából a Magyar Államkincstárnak küldje meg.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. február 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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- . - 

 
 
3. 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 14 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
3/2014. (II. 27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete 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 szóló határozati javaslatot, 
melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
13/2014. (II. 27.) 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 2014. február 27-én 
elfogadott módosításaival foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján 
tegye közzé.  
Határidő: 2014. március 3. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
    
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
4/2014. (II. 27.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012.  
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsoldódó határozati javaslatot, 
melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
14/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet hatályos szövegét a 
testület 2014. február 27-én elfogadott módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei 
önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. március 10. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
    
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
A határozati javaslattal kiegészített előterjesztés 2014. február 25-én került megküldésre.  
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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dr. Rozgonyi József: 
Nagy jelentőségű anyagról van szó, az elkövetkezendő mintegy 6-7 év fejlesztési irányairól, 
lehetőségeiről. Az előkészítésben résztvevők munkáját nagyra értékeli, illetve azt, hogy igyekeztek a 
társadalmasításba minél szélesebb rétegeket bevonni.  
Véleménye szerint – sajnálatos módon – az egész rendszerváltás utáni területpolitikát minősíti, hogy 
miközben egyre nagyobb forrásokat fordítottak az elmúlt évtizedekben a területi különbségek 
mérséklésére azok mégis egyre inkább nőttek.  
 
Lacsny Péter: 
Rendkívül magas színvonalú anyagot kaptak kézhez. Az előzetes helyzetfelmérés nagyon fontos 
ahhoz, hogy megfelelő koncepciót lehessen megalkotni. Köszönettel tartoznak mindazoknak, akik 
ebben a munkában résztvettek.   
 
Becsó Zsolt: 
Rövid kiegészítést tesz az előterjesztéshez, melyben többek között elmondja, hogy a mögöttük hagyott 
egy évben a társadalmasítás területén összehasonlíthatatlanul nagyobb lépéseket tettek, mint azt 
megelőzően. Próbálták ösztönözni az önkormányzatokat, a gazdasági élet szereplőit és a civil világ 
képviselőit, hogy kapcsolódjanak be a területi tervezésbe. Részletes tájékoztatást ad a koncepcióval 
kapcsolatban, kiemelve, hogy azt alapdokumentumként kell kezelni, mely elő tudja segíteni a 
társadalmi-gazdasági felzárkózást.  
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciójának (2014-2020) elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
15/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezéshez 

kapcsolódóan – a stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalásában javasoltak 
figyelembevételével – elfogadja Nógrád Megye 2014-2020-ra vonatkozó Területfejlesztési 
Koncepcióját és annak mellékletét képező Területi Hatásvizsgálat 2013 elnevezésű 
dokumentumot. 

2. A közgyűlés kijelenti, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott dokumentumok az elkövetkező 
hétéves ciklus fejlesztéseinek alapjául szolgálhatnak. A közgyűlés felkéri elnökét, gondoskodjon 
arról, hogy a programozás fázisában a Koncepcióban rögzítettek – különös tekintettel a miniszteri 
állásfoglalás horizontális célokra vonatozó javaslatok – figyelembevételre kerüljenek. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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6. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja egyeztetési változata 
társadalmasítására, valamint az ahhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására és a 
programozással összefüggő további intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
Véleménye szerint Nógrád megye végérvényesen akkor nem szakad le, ha azt a „szellemi potenciált” 
ami még itt rendelkezésre áll mozgósítani tudják. Az elkövetkezendő időszak feladataiba a megyei 
közgyűlés képviselőinek is be kell kapcsolódniuk. Javasolja, hogy minden képviselő keresse meg 
azokat az önkormányzatokat – a maga körzetében –, akik még nem küldtek be javaslatokat. 
 
Becsó Zsolt: 
Jövő héten elkezdődnek ezek a munkálatok. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja egyeztetési változata 
társadalmasítására, valamint az ahhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására és a 
programozással összefüggő további intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
16/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Területfejlesztési 
Programjának munkaanyagára, valamint annak területi hatásvizsgálatára szóló javaslatot 
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A testület kinyilvánítja, hogy Nógrád Megye Területfejlesztési Programja elkészült egyeztetési 

változatát – jelen határozat 1. számú melléklete – 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 alapján 45 napos társadalmi vitára megfelelőnek tartja. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a – szakmailag megalapozott és a megye 
érdekeit (is) szolgáló – javaslatok, észrevételek dokumentumon történő átvezetéséről 
folyamatosan gondoskodjanak.  
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

dr. Barta László, megyei főjegyző  
 

3. A közgyűlés jóváhagyja – jelen határozat 2. számú mellékletét képező – „Nógrád Megyei 
Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata” című dokumentumot. 
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy – a dokumentációban foglaltak szükség 
szerinti, szövegszerű pontosításainak átvezetése után – a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően gondoskodjanak a területi hatásvizsgálat szakhatósági 
véleményezésére történő megküldéséről, majd az érkezett észrevételek programba történő 
átvezetéséről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

    dr. Barta László, megyei főjegyző 
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4. A közgyűlés a projektkiválasztás kritériumrendszerét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

4.1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési program intézkedéseihez 

igen – nem - részben 

4.2. Illeszkedés a TOP vagy ágazati programok specifikus célkitűzéseihez, intézkedéseihez 

igen – nem - részben 

4.3. A projekt komplex fejlesztést céloz, vagy más projektekkel összefüggésben 

szinergikus hatással bír, „projektcsomagba szervezhető” 

komplex – beépíthető – nem komplex 

4.4. A projekt hozzájárul munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatás bővítéséhez  

0 munkahely 1-20 munkahely 20 feletti munkahely 

4.5. A projekt megfelelően előkészített (van felelős projektgazdája, dokumentációja, nem 
csak ötlet szintjén létezik)  

az adatlapon az előkészítettségre adott 1 – 2 – 3 pont ezt a célt szolgálja 

4.6. A projekt nem kizárólag fizikai outputokkal bír, hanem kapcsolódik a megyei 
fejlesztési program eredmény vagy hatás indikátoraihoz 

igen – nem – részben 

4.7. A projektgazda képes a projektet megvalósítani, fenntartani 

magas kockázat – kezelhető kockázat – alacsony kockázat  
A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt gondoskodjanak a programozás következő 
munkafázisához szükséges intézkedések megtételéről. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2014. február 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 

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

Szabályzatának 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. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal 
elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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17/2014. (II. 27.) 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, 2014. február 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
- . - 

 
 
8. Javaslat Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő, a 2014-

2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló 
Stratégiai megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése 2014. február 26-án megküldésre, illetve az ülés előtt kiosztásra került. 
Az előterjesztéshez csatolták a megállapodás-tervezetet, valamint az anyag tartalmazza azt a határozati 
javaslatot, amit szavazásra fog bocsátani. Kéri, hogy ezek figyelembevételével tárgyalja meg az 
előterjesztést a testület. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
A bizottsági ülésen a napirendről való levételt is kezdeményezte, mert véleménye szerint olyan 
dokumentumról, amit nem láttak nem célszerű szavazni. Természetesen most már támogatja a 
javaslatot. 
 
Lacsny Péter: 
Az eredeti felvetés arról szólt, hogy megadják-e az elnök úrnak azt a lehetőséget és bizalmat, hogy 
Nógrád megye nevében eljárjon. 
 
Palotai Szilárd: 
A bizottsági ülésen azért nem támogatta az előterjesztést, mert nem látta a megállapodás-tervezetet.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Magyarország Kormánya és a megyei önkormányzatok között kötendő, a 
2014-2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről 
szóló Stratégiai megállapodás elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 
igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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18/2014. (II. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 2014-2020 közötti uniós finanszírozású 
fejlesztési programok megyéket érintő fejlesztéseiről szóló Stratégiai megállapodás tartalmával, 
egyben felhatalmazza elnökét annak aláírására.  
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a végleges dokumentumot – annak aláírását követően – a testület 
tagjai részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. január 27. 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
9. 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 

 


