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I. 
 

SZEMÉLYI RÉSZ 
 
33/2008. (II. 26.) Kgy. Tárgy: Varga Béla alelnök részére személyi 

használatú gépjármő biztosítására 
 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése Varga Béla alelnök megbízatásának 
idıtartamára, foglalkoztatási jogviszonya fennállásának idejére egy hivatali személygépkocsit 
bocsát rendelkezésére, személyi használatra. A gépkocsi belföldi és külföldi hivatalos és 
magáncélú használatát 2008. február 26. napjától engedélyezi. A közgyőlés az alelnök 
megbízatásának idıtartamára egy mobil telefont bocsát rendelkezésére, melynek elıfizetési 
díját és közterheit a költségvetésébıl biztosítja. Utasítja elnökét a szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételére.  
Határidı: 2008. február 26.  
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Salgótarján, 2008. február 26. 
 
 
          

Becsó Zsolt s.k.              dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke  
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II. 
A KÖZGY ŐLÉS HATÁROZATAI 

 
32/2008. (II. 26.) Kgy. Tárgy: Pásztó Város Önkormányzatának a 

TIOP 2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat 
kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését” 
célzó pályázata szakmai programjának 
támogatásáról 

 
 
HATÁROZATA 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése megismerte Pásztó Város Önkormányzatának 
az Új Magyarországi Fejlesztési Terv TIOP 2.1.3. program keretén belül meghirdetett „aktív 
kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztését” célzó pályázata szakmai 
programját, vezetıi összefoglalóját. A testület egyetért az abban foglaltak megvalósításával. 
 
A közgyőlés utasítja elnökét, hogy a döntésrıl tájékoztassa Pásztó város polgármesterét. 
Határidı: 2008. február 27. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Salgótarján, 2008. február 26. 
 
 

Becsó Zsolt s.k.              dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke  
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34/2008. (II. 26.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyőlésének a 2008. március 9-ére kitőzött  
országos népszavazással kapcsolatos 
felhívására 

 
 
HATÁROZATA 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése – a 2008. március 9-ére kitőzött országos 
népszavazással összefüggésben – a mellékletben szereplı felhívással fordul Nógrád megye 
választópolgáraihoz. Felkéri elnökét, hogy a felhívást a sajtó útján tegye közzé, illetve juttassa 
el a megye választópolgárainak. 
Határidı: 2008. március 5. 
Felelıs: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 
Salgótarján, 2008. február 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt s.k.            dr. Barta László s.k. 
         Nógrád Megyei Önkormányzat                                       Nógrád megyei fıjegyzı 
               Közgyőlésének elnöke  
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Melléklet a 34/2008. (II. 26.) Kgy. határozathoz 
 

Felhívás 
 

Nógrád megye polgáraihoz 
 

 
Az általános európai alkotmányos hagyományoknak megfelelıen a rendszerváltás óta 
Magyarországon is képviseleti demokrácia mőködik. A nép választott képviselıin keresztül, 
közvetetten gyakorolja hatalmát. 
 
Az Alkotmány lehetıséget biztosít arra is, hogy népszavazás formájában a nép maga szóljon 
bele a helyi, vagy országos ügyekbe. Kinyilvánított akarata megelızi és fölötte áll a 
képviseleti szervek – az Országgyőlés, az önkormányzatok – hatalomgyakorlásának. 
 
Az országos népszavazás a közvetlen demokrácia egyik formája, amelynek célja, hogy a 
választópolgárok közvetlenül hozzanak döntést, az egész országot érintı valamely lényeges 
kérdésben. 
 
A törvényi feltételeknek megfelelıen megtartott eredményes és sikeres népszavazás esetén az 
Országgyőlés köteles végrehajtani a választópolgároknak a népszavazás során kinyilvánított 
akaratát. 
 
Felhívjuk Nógrád megye választópolgárait, hogy a 2008. március 9-én sorra kerülı ügydöntı 
népszavazáson éljenek alkotmányos jogukkal, vegyenek részt a társadalom jövıjére nagy 
befolyással bíró kérdések eldöntésében, és szavazzanak lelkiismeretük szerint! 
 
Salgótarján, 2008. február 26. 
 
                                                    Nógrád Megye Önkormányzatának 
               nevében 
 
 
 
       Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke 
 


