
 
Ikt.sz.: 43-2/2014.  

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési valamint Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottsága 2014. január 30-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében 9, 00 
órakor kezdődő soron kívüli együttes üléséről.  
 

Jelen vannak:  A bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint   
 dr. Barta László, főjegyző 
 dr. László Tünde, a hivatal munkatársa  
 Bácskai Katalin, a hivatal munkatársa 
 Pető Sándorné, jegyzőkönyvvezető 
 

Lacsny Péter: 
Köszönti az együttes ülésen megjelenteket. Az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság a megválasztott 6 bizottsági tagból 6 fő van jelen, az ülés határozatképes. Átadja 
a szót Borenszki Ervin képviselőtársának. 
 
Borenszki Ervin: 
Köszönti az együttes ülésen megjelenteket és megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság a 
megválasztott 7 bizottsági tagból 6 fő, van jelen, az ülés határozatképes. 
 
Lacsny Péter: 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Meló Ferenc bizottsági tagot, akit a bizottság – határozathozatal 
nélkül – 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 
 
Borenszki Ervin: 
Jegyzőkönyv aláírónak javasolja Látkóczki Bálint bizottsági tagot, akit a bizottság 5 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással elfogadott. 
 
Lacsny Péter: 
Kéri, aki a kiküldött napirend megtárgyalásával egyetért szavazzon. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság a napirendek megtárgyalását 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Borenszki Ervin: 
Kéri, aki egyetért a napirendek megtárgyalásával szavazzon. Megállapítja, hogy a Területfejlesztési 
Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a napirendek megtárgyalását elfogadta.  
Megkéri a bizottság tagjait, hogy az önállóan tárgyalt napirendi pont megtárgyalásáról is szavazzanak, 
amely a Megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 közötti partnerségi tervéről szól. Megállapítja, 
hogy a bizottság 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 
Együttes ülés keretében: 

1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  
 
2. Javaslat a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, 

Salgótarján ipari térségében 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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3. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  
 
 
1. Javaslat a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonrészének átvételével összefüggő intézkedések meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kiegészítés a napirendi ponthoz. Átadja a 
szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Röviden ismerteti az előterjesztés előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat, tárgyalásokat, üléseket, 
valamint az ott elhangzottakat (társasági szerződés, felügyelő bizottság megválasztása). 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Miniszterelnökség felé kérdésként vetődött fel minden megyei 
önkormányzat részéről, hogy amennyiben a Kft. esetében működési problémák merülnek fel, és az 
önkormányzatok költségvetési forrása nem biztosított ehhez, akkor hogyan tudják az önkormányzatok 
segíteni a Kft. működtetését, ugyanis a Kft. olyan nagyságrendű forrással rendelkezik, mint a három 
megyei önkormányzat együtt. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a szükséges források két évig még 
biztosítva vannak a feladatok ellátásához, és meglátása szerint ezt követően sem merülhet fel 
finanszírozási probléma. A témában még további folyamatos megyei egyeztetések szükségesek. Kéri 
ezen információk birtokában támogassák a határozati javaslatot. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
Átadja a szót dr. Rozgonyi József képviselőtársának. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Az elmúlt bizottsági ülésen is kérdésként fogalmazódott meg benne, hogy a megyei 
önkormányzatoknak minden adat a birtokában van-e a NORDA átvételével kapcsolatban. További 
kérdése, hogy milyen személyi összetételű vonzata van a NORDA átvételének. A Kft. működésének 
általános bemutatásánál lehet látni, hogy milyen magas bérek vannak. Úgy látszik, hogy az európai 
uniós forrásokból igen nagy összegekkel támogatták ezt a szervezetet. Véleménye szerint a Kft. 
„társadalmi hasznával” szoros összefüggésben kell lennie a jövedelmeknek.  
 
dr. Barta László: 
A három megye át fogja tekinteni a NORDA munkaszervezetét, a belső viszonyokat és a feladatokat, 
továbbá azt, hogy ezzel összefüggésben milyen konkrét feladatai vannak a megyei 
önkormányzatoknak.  Az álláshelyek száma 107 fő a székhelyen és a telephelyeken, melyből 6 fő 
Salgótarjánban dolgozik. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a székhely ne maradjon „túlméretezve”, a 
telephelyek pedig ne legyenek „túl kicsik”. Ezeket a kérdéseket az év első felében szükséges tisztázni, 
mivel ősszel indul a programozás és ez még több feladatot ró az önkormányzatokra. 
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. Nem 
volt. A szavazást követően megállapítja, hogy, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati 
javaslatot 6 igen egyhangú szavazattal támogatta. 
 
Borenszki Ervin: 
Fontosnak tartja, hogy a megyei vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok számára a helyi 
ügyintézés lehetőségét kell figyelembe venni. Javasolja a bizottságnak, hogy támogassák a napirendet. 
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Megkéri a Területfejlesztési Bizottság tagjait szavazzanak. Megállapítja, hogy 6 igen egyhangú 
szavazattal a bizottság támogatta a határozati javaslatot. 
 
 
2. Javaslat a szak-, és felnőttképzési klaszter együttműködés kialakítására Nógrád megyében, 

Salgótarján ipari térségében 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
Tájékoztatja a bizottságokat az együttműködési megállapodás ismert részleteiről és elnök úrral együtt 
arra kérnek felhatalmazást a határozati javaslatban, hogyha elkészül a végleges megállapodás, annak 
aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az a költségvetést negatívan nem érinti.  
 
Lacsny Péter: 
Két megjegyzése lenne. Az egyik, hogy túl sok idegen szó szerepel az előterjesztésben, ezt ha lehetne 
a jövőben célszerű lenne elkerülni; a másik, amit már korábban is felvetett, a szakképzés fontossága. 
Sok problémát vet fel, hogy mennyi képzetlen ember van a megyében. Egyetért és fontosnak tartja, 
hogy minél több szakképzés induljon és ennek eredményeképpen  minél több ember tudjon munkát 
vállalni. Kéri képviselőtársait támogassák az előterjesztést. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Fontosnak tartja, hogy részt vegyen a megye ebben a pályázatban.  Egyetért az elfogadásával, mivel 
ezek olyan fontos célok, melyeket meg kell ragadni, szükség van a szakemberekre minden területen. 
Azért is fontos, mivel a megyében jelenleg nincsen felsőoktatás.  
Vannak kérdései, például miért az Óbudai Egyetem szerepel az együttműködésben, miért nem a 
Miskolci Egyetem ha már műszaki területet említenek.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
                                            
dr. Barta László: 
Tájékoztatja képviselő urat, hogy tudomása szerint a Miskolci Egyetem nincs abban a helyzetben, 
hogy részt tudjon venni ebben az együttműködésben, mivel úgy nyilatkozott, hogy pillanatnyilag nem 
tudnak kötelezettséget vállalni egy megállapodás megkötésére. Az Óbudai Egyetem viszont nyitott 
volt és érdeklődést mutatott a megállapodás megkötése iránt. Javasolja, hogy támogassák a határozati 
javaslatot. 
 
Lacsny Péter: 
Nem gondolja, hogy ez egy zárt társaság lenne, ahová a későbbiekben ne lehetne beilleszteni további 
oktatási intézményeket. Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a 
napirendi ponthoz. Nem volt. Kéri a bizottság tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért szavazzon, 
megállapítja, hogy a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatot támogatta. 
 
Borenszki Ervin: 
Megkéri a bizottság tagjait, aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért szavazzon. Megállapítja, 
hogy a Területfejlesztési Bizottság 6 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
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3. Javaslat a Semmelweis Egyetemmel történő együttműködési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

  
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
Átadja a szót dr. Barta László főjegyző úrnak. 
 
dr. Barta László: 
A Megyei Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem között  a kapcsolatot Sándor Ildikó ügyvezető nő 
tartotta és tartja. Előzménye volt ennek az előterjesztésnek egy szeptemberben megkötött keret-
megállapodás. Az együttműködés megkötése, valamint a benne foglalt célkitűzések megvalósulása 
érdekében fontos lenne a bizottság támogatása. 
  
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
 
Sándor Ildikó: 
Ismerteti a projektek folyamatát.  
 
Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Mivel ez a megye már a leszakadó megyék körébe tartozik, nagyon fontos kérdéskör az egészségügyi 
rendszer fejlesztése, az emberek egészségügyi állapotának javítása, valamint az infrastruktúra 
fejlesztése. Ezek olyan célok, melyekkel egyet kell érteni. Egy ilyen együttműködési szerződésnél 
fokozottan kell ügyelni arra, hogy mindkét fél megtalálja benne a maga előnyét. A projekteket illetően 
azt látja, hogy nincs minden egészségügyi intézmény azokba bevonva,  holott ez fontos lenne.  
 
Borenszki Ervin: 
Egyetért a célokkal ami az együttműködési szerződésben szerepel, de egy megállapodás akkor 
működőképes ha mindenki elégedetten vesz részt benne. Az Egyetem meglátta a lehetőséget a 
megyében, viszont nem látja a projekt megvalósulása, működése során a megyei önkormányzat 
szerepét. Konkrét kérdése lenne, mi indokolja a megállapodásban a stratégiai portfólió bizottságban 
egy külső szereplő jelenlétét. 
 
dr. Barta László: 
A 16. pont c/pontja az Egyetem javaslata volt.  Ez az együttműködésre tekintettel elfogadható. 
Azt még nem lehet tudni, hogy milyen programok lesznek, melyek „élveznek” majd prioritást.  
Többször jelezte, hogy a megállapodás előkészítése során minden változtatást szoros egyeztetésnek 
kell követnie a félreértések elkerülése miatt. Kéri igazgatónőt ha van információja az 1. sz. 
melléklettel kapcsolatban, mely az Egyetem kérésére került az anyagba, akkor azt ossza meg a 
bizottsággal.  
 
Sándor Ildikó: 
Az l. sz. mellékletet nem terjesztik a szenátus elé, mert változnak a benne lévő projekt javaslatok. 
Célszerű lenne az ezeket érintő pontokat kivenni. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jelenleg ismert 
projektek részben munkahelyeket teremthetnek Nógrád megyében, részben pedig kutatási terepet 
biztosítanak bizonyos társadalmi problémák feltárásában, megoldásában. 
 
dr. Barta László: 
Indítványozza, hogy a beterjesztett együttműködési szerződés l. sz. melléklete, 11. pont 2. pontjának  
második mondata, valamint a 17. pont 4. pontja teljes egészében kerüljön kivételre. Bízik benne, hogy 
a szenátus is így fogadja el. Kéri igazgatónő közbenjárását ez ügyben. 
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Lacsny Péter: 
Megkérdezi a bizottság tagjait van-e észrevétel, javaslat, kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz. 
Nem volt. Az imént elhangzott módosításokat figyelembe véve kéri, hogy szavazzanak. Megállapítja, 
hogy a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 
 
Borenszki Ervin: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Területfejlesztési Bizottság – a módosítások 
figyelembevételével –  6 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Lacsny Péter: 
Megkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait, hogy a közgyűlés után egy újabb soron kívüli ülés 
keretében a beérkezett vagyonnyilatkozatokat tekintsék át. Megköszöni a bizottság munkáját, az ülést 
bezárja. 
 
 
 

K. m. f.  
 

Meló Ferenc 
bizottsági tag 

Lacsny Péter 
a bizottság elnöke 

 
 

 
Látkóczki Bálint 

bizottsági tag 
Borenszki Ervin 

a bizottság alelnöke 
 


