
 
Iktatószám: 183-6/2012. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottságának 2012. április 17-ei 
ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint  

Fiserné Kosik Mónika, a bizottság referense 
dr. Barta László, főjegyző  
Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatársa az 1-7. napirendi pontoknál 
Sándor Ildikó, a Nógrád Megyei Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. ügyvezetője az 1-3. napirendi pontoknál 
Szántó Zoltán, a Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársa az 
1-3. napirendi pontoknál 
Faragó Rita Erika, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának munkatársa az 
1-3. napirendi pontoknál 
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyv-vezető 

 
Szandai József:    
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 6 fő van jelen, így a bizottság 
határozatképes.  

Javaslatot tesz a napirend elfogadására. A bizottság a napirendi javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta, a 
következők szerint: 

 

Napirend: 

1. Előterjesztés a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések 
módosítási kérelmeiről, valamint lezárásairól 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
2. Előterjesztés a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, helyszíni ellenőrzésekkel 

lezárt programok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 
 

3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a 
területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, 

a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Előterjesztés a Nógrád megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó intézkedésekről 

Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 
 

6. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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7. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú 
módosítás) továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

10. Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata 
fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

11. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei 
önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
12. Egyebek 

 
 
1. Előterjesztés a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-

profit Kft. által kezelt decentralizált források te rhére megkötött támogatási szerződések módosítási 
kérelmeiről, valamint lezárásairól 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 dr. Barta László: 
 Elmondja, hogy a Magyar Államkincstár jelezte, hogy az előterjesztés 2. oldalán szereplő 

SALGÓNATÚRA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tekintetében – eltérően az Észak-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség adataitól – a dátum helyesen: 2011. december 31. 

 Jelzi, hogy a következő napirendi pont keretében tárgyalandó előterjesztésnél is található egy elírás: a 3. 
oldalon, a II. pontnál az Ipoly Erdő Zrt. vonatkozásában, 2000 helyett a helyes dátum: 2001. 

 Tájékoztatásul elmondja, hogy az elmúlt napokban arra tett indítványt, hogy a Magyar Államkincstár 
illetékeseivel, a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. munkatársaival és a közgyűlés hivatala 
érintett vezetőivel és munkatársaival üljenek le egy asztalhoz és a gyakorlati tapasztalatokat osszák meg 
egymással. Szeretné, ha a megyei önkormányzat apparátusa és a Magyar Államkincstár között egy jól 
kiszámítható munkamódszer alakulna ki.  

 Kéri a bizottságot, hogy ha vannak ilyen esetleges technikai hibák a kezdeti lépésekben, legyenek 
megértőek.  

  
 Szandai József: 

Kérdés, észrevétel nem volt. 
Jelzi, az előterjesztés 5 határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az I.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

3/2012. (IV. 17.) TERB. 

 

Tárgy: a SALGÓNATÚRA Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft., Munkahelyteremtő be-
ruházás a salgótarjáni Salgó Hotelben tárgyú, 
TRFC/EM/t/1200035/2005 szerződésszámú 
pályázat támogatási szerződésének 
módosításáról 
 
 
 

 

HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a SALGÓNATÚRA 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Munkahelyteremtő beruházás a salgótarjáni Salgó Hotelben 
tárgyú, TRFC/EM/t/1200035/2005 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és 
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. 
melléklete szerint hozzájárul a foglalkoztatási kötelezettség 2 évvel történő meghosszabbításához.  
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről − jelen 
határozat megküldésével − tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2012. április 17. 

 
Szandai József 

                   a bizottság elnöke 

 
 
  
  
 
 

Szandai József: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az II.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

4/2012. (IV. 17.) TERB. 

 

Tárgy: Karancskeszi Község Önkormány-
zata, Karancskeszi községben közfog-
lalkoztatáshoz eszközök beszerzése tárgyú, 
120000409L szerződésszámú pályázat 
támogatási szerződésének módosításáról 
 
 
 
 

 

 

HATÁROZAT 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Karancskeszi 
Község Önkormányzata, Karancskeszi községben közfoglalkoztatáshoz eszközök beszerzése tárgyú, 
120000409L szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a 
költségek átcsoportosításához.  

 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről − jelen 
határozat megküldésével − tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2012. április 17. 
 
 
 

Szandai József 
                   a bizottság elnöke 

 
 
 
 

Szandai József: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az III.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

5/2012. (IV. 17.) TERB. 

 

Tárgy: Hollókő Község Önkormányzata, 
Hollókői rendezvények infrastrukturális 
fejlesztése tárgyú, 120005009L szerződés-
számú pályázat támogatási szerződésének 
módosításáról 
 
 
 
 

 

 

HATÁROZAT 

 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Hollókő Község 

Önkormányzata, Hollókői rendezvények infrastrukturális fejlesztése tárgyú, 120005009L 
szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete szerint hozzájárul a szerződés 
tárgyát képező nyilvános illemhely üzemeltetés céljából történő bérbeadásához.  

 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés módosítása érdekében döntéséről − jelen 
határozat megküldésével − tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
 

 
Salgótarján, 2012. április 17. 

 
Szandai József 

                   a bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 
 

Szandai József: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az IV.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal  
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

6/2012. (IV. 17.) TERB. 

 

Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, Belvárosi közterületek és 
utak korszerűsítésének tervei tárgyú, 
TRFC/EM/t/1200043/2005 szerződésszámú 
pályázat támogatási szerződésének 
lezárásáról 
 
 
 
 
 

 

 

 

HATÁROZAT 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Salgótarján Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, Belvárosi közterületek és utak korszerűsítésének tervei tárgyú, 
TRFC/EM/t/1200043/2005 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete 
szerint hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához. 
  

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés lezárása érdekében döntéséről − jelen 
határozat megküldésével − tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 
Salgótarján, 2012. április 17. 
 
 
 

          Szandai József 
                a bizottság elnöke 
 
 
 
 

Szandai József: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az V. határozati javaslatot 6 igen szavazattal  
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

7/2012. (IV. 17.) TERB. 

 

Tárgy: a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt., 
Korszerű átcsévélő berendezés üzembe 
állítása a SILCO Rt-nél tárgyú, 
TRFC/EM/1200018/2004 szerződésszámú 
pályázat támogatási szerződésének lezárá-
sáról 
 
 
 
 
 

 

 

 

HATÁROZAT 

 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Salgótarjáni 
Acélárugyár Zrt., Korszerű átcsévélő berendezés üzembe állítása a SILCO Rt-nél tárgyú, 
TRFC/EM/1200018/2004 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódóan a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 1/b. melléklete 
szerint hozzájárul a támogatási szerződés lezárásához.  
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy a támogatási szerződés lezárása érdekében döntéséről − jelen 
határozat megküldésével − tájékoztassa a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t, a Magyar Államkincstárt, valamint a támogatottat. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
 

 

Salgótarján, 2012. április 17. 

 

 

                   Szandai József 
               a bizottság elnöke 

 
 
2. Előterjesztés a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, helyszíni ellenőrzésekkel 

lezárt programok elfogadásáról 
Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 

 
 Látkóczki Bálint: 
 Kérdése, hogy a 3. pontban szereplő sámsonházi Wellness üdülőház vonatkozásában van-e információ 

arról, hogy milyen a látogatottsága?  
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 Szántó Zoltán: 
 Sámsonházán a Wellness üdülőház megvalósítása vidékfejlesztési célelőirányzatból kapott támogatást. 

Ebben a mostani működtetési és üzemeltetési ellenőrzésben a szoláltatás-nyújtás ellenőrzése volt a cél. 
Nem tud most tájékoztatást adni a látogatottságról, ha kéri a bizottság, akkor természetesen erre 
vonatkozóan tudunk később információval szolgálni. 

 
 Látkóczki Bálint: 
 Kéri, hogy minden esetben kapják meg a kiegészítéseket, még akkor is, ha azok nem kötődnek 

közvetlenül ehhez a támogatási célhoz. 
 

Sándor Ildikó: 
Minden pályázatnak van egy bizonyos fenntartási kötelezettsége. Amikor ez lejár akkor a projektgazda 
tulajdonképpen azt csinál a fejlesztés tárgyával, amit akar. Ha önkéntes alapon ad információt nekünk, 
akkor tudunk információval szolgálni. 
 
dr. Barta László: 
Változatlanul fenntartja, hogy ez egy fontos pont mind a bizottság, mind a megyei önkormányzat 
életében. A felvetéseknek, igényeknek megpróbálnak maximálisan eleget tenni.  
 
Szandai József: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Jelzi, az előterjesztés 3 határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az I.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

8/2012. (IV. 17.) TERB. 
 

Tárgy: a Balassagyarmat Város Önkormány-
zat, Balassagyarmat és térsége szennyvíz-
csatornázás és városi szennyvíztisztító telep 
bővítése, intenzifikálása (Balassagyarmat, 
Őrhalom, Patvarc és Hugyag) tárgyú 
34/TK/2000.; 120005520C támogatási 
szerződés számú pályázat lezárásáról 
 
 

 
HATÁROZAT 

 
1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) 
pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 34/TK/2000. és a 120005520C számú 
Támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes 
egészében megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való 
törlése megtörtént. 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar 
Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a 
döntésről. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke   

 
Salgótarján, 2012. április 17.                 Szandai József   
                  a bizottság elnöke 
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 Szandai József: 
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az II.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

9/2012. (IV. 17.) TERB. 
 

Tárgy: Ipoly Erdő Zrt., Pénzásás-Makkosi 
erdészeti feltáró út értéknövelő felújítása 
(Nagyoroszi hrsz.:0120; Borsosberény hrsz.: 
0139/4) tárgyú, 120000701C támogatási 
szerződés számú pályázat lezárásáról 
 
 

 
 

 
HATÁROZAT 

 
 

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) 
pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 120000701C számú Támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes egészében 
megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlése 
megtörtént. 
 

2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar 
Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a 
döntésről. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke   
 

Salgótarján, 2012. április 17. 
 

   
 Szandai József   

                    a bizottság elnöke 
 
 
 
 Szandai József: 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság az III.  határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

10/2012. (IV. 17.) TERB. 
 

Tárgy: Dr. Brenda Zsolt: „Wellness Üdülő-
ház megvalósítása Sámsonházán” (Sám-
sonháza) tárgyú, 15/VFC/2003. támogatási 
szerződés számú pályázat lezárásáról 
 
 

 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
 

1. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága – a közgyűlés és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelete 1/b. melléklete 2. c) 
pontja alapján – tudomásul veszi és jóváhagyja, hogy a 15/VFC/2003 számú Támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése alapján a támogatott projekt teljes egészében 
megvalósult, a program lezárult, valamint a felhatalmazó levél banki nyilvántartásból való törlése 
megtörtént, továbbá, hogy a Sámsonháza, külterület 066/1. hrsz-ú ingatlanra, a Salgótarjáni Körzeti 
Földhivatal 32048/2004. 02. 19. számú határozata alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium javára bejegyzett, 14.295.000 Ft összegű ingatlan jelzálogjog törlése megtörtént. 

 
2. A Bizottság utasítja elnökét, hogy jelen határozat megküldése útján tájékoztassa a Magyar 

Államkincstárt, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t, valamint a támogatottat a 
döntésről. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke   

 
 
Salgótarján, 2012. április 17. 
 

   
 Szandai József   

                    a bizottság elnöke 

 
 
3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, a területfejlesz-

téssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 dr. Barta László: 
 Úgy gondolja, hogy összességében sikerült a törvényi kötelezettségnek eleget tenni, először amikor egy 

szűkített formában, majd egy bővített dokumentációs csomaggal átvették – mint jogutód – a feladatokat. 
Mintegy 1700 körüli az a szerződéses állomány, amely az elkövetkezendő hónapokban és években a 
mindenkori megyei önkormányzat szervezeteinek, bizottságainak feladatot fog adni. Túljutottak azon, 
hogy az előkészítés milyen módszerekkel történik. A Regionális Fejlesztési Ügynökséggel 
megállapodásban is rögzítették, hogy ezeket az anyagokat ők előkészítik, döntési javaslatot viszont nem 
tesznek. Kérte azonban, hogy abban foglaljanak állást, hogy az ismereteik szerint, van-e akadálya a 
pozitív döntésnek.  

 A megyei munkaszervezetre kitérve elmondja, a lehető legrövidebb időn belül dönteni kell abban a 
kérdésben, hogy milyen „együttdolgozás” történjen a Területfejlesztési Nonprofit Kft. és a mindenkori 
megyei közgyűlés hivatala között.  
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Ahhoz, hogy ez nyugvópontra kerüljön, plusz költségvetési forrásra van szükség. A most napirenden lévő 
költségvetés módosítása egy pályázat benyújtásáról szól, amit remélhetőleg minél előbb elbírálnak. 

  
Borenszki Ervin: 

 Nem a mostani beszámolóval kapcsolatban szeretne szólni, azt elfogadásra javasolja, véleménye szerint 
tényszerű. Sajnálatosnak tartja, hogy a megyei önkormányzat feladatainak átalakítása kapcsán már 
sokszor hangoztatott kapkodó, végig nem gondolt intézkedés-sorozat tovább folytatódik.  

 Elmondja, hogy az elmúlt napok hírei között szerepelt a vonatok esetében a járatszám csökkentése, ami 
tragikusan érintette Nógrád megyét. Egy demonstráció volt Balassagyarmaton, ahol Medvácz Lajos 
polgármester úr elmondta, hogy a Megyei Területfejlesztési Tanács 2010-ben elfogadott egy 
hatástanulmányt, amit az Európai Unió támogatott, ez a nyugat-nógrádi vasút fejlesztésére vonatkozik. 
Úgy gondolja, hogy a mai helyzetében sem a MÁV, sem a magyar állam nem fog kezdeményező módon 
fellépni ez ügyben.  

 Ha jól emlékszik 2005-ben egy országgyűlési határozat is született az ügyben, ami a határon átnyúló 
közlekedési kapcsolatok működésére, fenntartására vonatkozik.  

  
 dr. Barta László: 
 Tolmácsolni fogják az előterjesztőnek a képviselő úr által elmondottakat.  
 Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumon belül a tervezéskoordinációért 

felelős államtitkárság megkezdte az országos területfejlesztési koncepció előkészítését a 19 megye 
bevonásával. Indítványt tettek a megyében működő különböző szervezetek képviselőinek egy konzultáció 
fórum megtartására, ennek eredményeként elkészült egy anyag, amit röviden ismertet. 2020-, 2030-ra 
vonatkozva fogalmazták meg a jövőképet. 

 Felmérésre került, hogy milyen hatályos dokumentummal rendelkeznek. Úgy ítélik meg, hogy a volt 
Területfejlesztési Tanács által elfogadott előző fejlesztési terv bizonyos aktualizálásokkal hatályossá 
tehető.  

 Néhány hónappal ezelőtt módosították Nógrád megye területrendezési tervét. Az utóbbi időben a 
településektől folyamatosan érkeznek megkeresések az ügyben, hogy foglaljanak állást arról, hogy az 
adott településeken tervbe vett módosítás nem ütközik-e a hatályos megyei területrendezési tervvel. 

  
 Szandai József: 
 További kérdés, észrevétel nem volt. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 

javaslatot. 
  
 
4. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójáról, 

a területfejlesztéssel összefüggő feladatok átadás-átvételéről 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem volt. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. 

 
5. Előterjesztés a Nógrád megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó intézkedésekről 

Előterjesztő: Szandai József, a bizottság elnöke 
 
 Szandai József: 
 (A szóbeli előterjesztés – írásban megfogalmazva – jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
 Gácsi Péter: 
 Egyetért Szandai képviselő úr javaslatával, de szeretné kiegészíteni azzal, hogy a Földhivatal vezetőjét és 

esetleg vállalkozókat is meg kellene hívni a következő bizottsági ülésre. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 
a legutolsó testületi ülés óta március 30-án született egy kormányhatározat. A témához kapcsolódóan 
részletesen kifejti a zsebszerződés fogalmát.  
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 Borenszki Ervin: 
 Álláspontja az, hogy egy olyan dologba vágnak bele, ami egy „ördögi kör”. Semmi ráhatásuk nincs arra, 

hogy itt valamit is elérjenek. Nógrád megyében – a Földhivatal segítségével – ki lehetne deríteni, hogy 
mennyi az a nógrád megyei illetékességű gazda, aki helyben él és gazdálkodik a helyi földeken.  

 
Gácsi Péter: 

 Ha jól tudja, Vas megyében már előbbre vannak a JOBBIK-os társai és emiatt született a már említett 
kormányhatározat. Véleménye szerint beszélni kell ezekről a dolgokról, minél több embert megismertetni 
a problémákkal.  

 
 Látkóczki Bálint: 
 Nem támogatja, hogy vállalkozókat hívjanak meg a bizottsági ülésre. A megyében működő szakmai 

szervezeteket, érdekképviseleteket kell meghívni. Javasolja, hogy most ne menjenek bele szakmai 
kérdésekbe, a következő bizottsági ülésen térjenek rá vissza. 

 
 dr. Barta László: 
 Személyes véleményeként elmondja, hogy semmilyen törvény nem tiltja, hogy e kérdéskörrel foglalkoz-

zon a bizottság vagy akár a közgyűlés is. A képviselő úr által említett kormányhatározat kapcsán alakult 
meg egy tárcaközi bizottság, amely kimondottan a zsebszerződések vizsgálatával foglalkozik.  

 Javasolja, hogy az érintett szervezetek meghívása előtt kérjenek tőlük írásos tájékoztató anyagot. 
   
 Varga Krisztina: 
 Javasolja, hogy a Földhivatal képviselete mellé a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt is hívják meg az ülésre. 
 
 Szandai József: 
 Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Területfejlesztési Bizottságának Elnöke 

 

11/2012. (IV. 17.) TERB. 
 

Tárgy: a Nógrád megyei termőföldek 
védelméhez kapcsolódó intézkedésekről 
 
 

 
 

HATÁROZAT 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Nógrád 
megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó intézkedésekről szóló javaslatot. 
A Bizottság utasítja elnökét, hogy a soron következő ülésre kérjen írásos tájékoztatást az érintett ágazati 
szereplőktől, illetve érdekvédelmi szervezetektől és gondoskodjon a bizottság ülésére történő meghívásukról. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke   
 
Salgótarján, 2012. április 17. 
 

 Szandai József  
                   a bizottság elnöke 
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6. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

dr. Barta László: 
Ellentétben az összes többi rendelettel, ennél azt indítványozzák, hogy július 1-jén lépjen hatályba azért, 
mert úgy ítélik meg, hogy a konszolidáció következtében jelenleg még folyamatban lévő feladatok 
végzését bonyolulttá tenné, ha egy új vagyonrendelet alapján kellene dolgozni. 
Jelzi, a rendelet 2. sz. mellékletében egy technikai ok miatti javítást kér elfogadni: a gazdasági társaságok 
fejezet 1. pontjában a tulajdoni részesedés oszlopban az utolsó szám helyesen 80.000 Ft.  

 
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem volt. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja. 
 
7. Javaslat a közgyűlés hivatala köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 dr. Barta László: 

A rendelet-módosítás oka, hogy 2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény. A rendelet – az eddig hatályban lévőhöz képest – a juttatások tekintetében új 
elemet nem tartalmaz. 

 
 Szandai József: 
 Kérdés, észrevétel nem volt. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra 

javasolja. 
 
8. Javaslat egyes rendeletek módosítására, valamint hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 dr. Barta László: 
 Egy rendeletet emel ki: a kitüntető címekről és díjakról szólót. Azt indítványozzuk – a közgyűlés 

elnökével egyetértésben, – hogy a kitüntető címekkel és díjakkal ne járjon pénzjutalom, illetve, hogy az 
eddigi Önzetlenségi díj helyett, Nógrád megyéért díj kerüljön bevezetésre.  

 
 Látkóczki Bálint: 
 Módosító indítványként fogalmazza meg, hogy a díjakkal együtt járjon pénzjutalom is. 
 
 Szandai József: 
 Szavazásra bocsátja a módosító indítványt, amit a bizottság 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 

tartózkodással elutasított. 
 További kérdés, észrevétel nem volt. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, 1 

tartózkodással, a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja. 
 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (I. számú 

módosítás), továbbá a megyei önkormányzati tartalékkeret terhére történő pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
A bizottsági tagok létszáma – Varga Krisztina távozása okán – 5 főre változott. 
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Szandai József: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 

 
dr. Barta László: 
Költségvetési okai vannak annak, hogy az eddigi területfejlesztési tanács mellett lévő munkaszervezet 
ügyében a mai napig nem tudtak dönteni elnök úrral. Egyelőre nem látják, hogy milyen költségvetési 
forrásokkal tudják támogatni a Kft-t, mint munkaszervezetet, illetve ha nem tudják támogatni, annak mi a 
következménye. A Kft. ügyvezetője jelezte, hogy néhány hónap kérdése és működésképtelenek lesznek 
anyagi forrás hiányában. A megyei önkormányzatot jogszabály kötelezi arra, hogy lássa el a feladatot. A 
főépítészi feladatellátás kulcskérdés. Pillanatnyilag a közgyűlés hivatalában nincs megfelelő 
végzettséggel rendelkező alkalmazott erre a területre.   
A sportfeladatokra törvény kötelezi a megyei önkormányzatokat. A Sportági Szakszövetséggel évekkel 
ezelőtt megkötött szerződésnek nem tudnak eleget tenni, mert nem tudják kifizetni azt a támogatást, 
amelyre szerződéses keretek között vállalkoztak.  
50 millió forint az az összeg, amelyet megpályáznak, amely a kötelező feladatellátáshoz szükséges.  
A fő dilemma az volt, hogy szabad-e 50 millió forintos hiányt ebben a formában egy költségvetési 
rendeletben szerepeltetni, hiszen akkor gyakorlatilag azt mondhatnák, hogy felemás a költségvetés.  
A BM rendelet ugyanakkor egyértelműen rögzíti, hogy a megyei önkormányzatok tárgyévi 
költségvetésében szerepelni kell annak az összegnek, amelyet megpályáz.  

 
Szandai József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

 
Látkóczki Bálint: 
A főépítészi munkakörrel kapcsolatban kérdése, hogy a településrendezési tervek véleményezésének 
gyakorlata hogyan zajlik? 8 millió forint van előirányozva kiegészítésként. Ezzel hosszú távon akarják 
betölteni a státuszt?  

 
dr. Barta László: 
Igen, hosszú távon. A közgyűlés által meghatározott létszámkeret erre lehetőséget ad, a forrással van a 
probléma.  
Kihasználva a jogszabályi kereteket – mely szerint az abban rögzített határidőben nem reagálnak – akkor 
ez egyetértésnek minősül. Most ezt tudják tenni.  
 
Szandai József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel nincs.  
Az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyek egyenként történő 
szavazásra bocsátása után megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal 
egyhangúlag; a határozati javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
 

10.  Javaslat a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozattal elfogadott Nógrád Megye Önkormányzata 
fenntartói és tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodással kapcsolatos intézkedésekre 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Szandai József: 
Megkéri főjegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 
 
Varga Krisztina visszaérkezett az ülésre, a bizottság 6 fővel folytatta munkáját. 
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dr. Barta László: 
A december 15-én meghozott közgyűlési döntés alapján megkötötték azokat a megállapodásokat, 
amelyek a megyei önkormányzat új feladataival kapcsolatosak. Ezek a megállapodások az MNV Zrt. 
részéről a mai napig nincsenek aláírva. Március közepén kapták azt az első értesítést, hogy az MNV Zrt.-
nél áttekintették a decemberben eljuttatott megállapodásokat. Nem közvetlenül őket keresték azonban 
meg, hanem a Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjét. Az MNV Zrt. ebben az e-mailben közölte, 
hogy csak akkor írhatná alá a szerződést, amely a hollókői és a bányamúzeumi ingatlannal kapcsolatos, 
ha ezek az ingatlanok állami tulajdonba kerültek volna.  
A döntések és a megállapodások aláírását követően a GYEMSZI a rétsági Tüdőgondozó és a salgótarjáni 
volt Tüdőgondozó épületét szeretné elvinni. Ezzel azonban az a probléma, hogy erről nem volt szó a 
megállapodásban.  
A szécsényi és a balassagyarmati területi irodákban lévő ingóságokra nyilatkozniuk kell. Ilyen 
felterjesztés azonban nem volt decemberben.  
Az is felvetődött, hogy a megyei határtáblák állami tulajdonúak.  
 
Szandai József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
Megköszöni a tájékoztatást. 

 
11. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei 

önkormányzat vagyonkimutatásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Szandai József: 
Megkérdezi, van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Bácskai Katalin: 
A Magyar Államkincstár szerint teljesítendő információs követelmény szerint március 31-el le kell adni a 
mérlegjelentést.  
Számot ad az anyag a vagyonkimutatásról is. Jelzi, hogy a 8. a) és a 8. b) mellékletet cserélni kell, mert a 
tiszacsegei ingatlant idegen tulajdonon végzett beruházásként kezelték, ezt most át kell tenni az 
önkormányzati tulajdonba. Ezzel a módosítással kéri, hogy támogassa a bizottság az előterjesztést.  
 
A könyvvizsgálók az adatokat hitelesnek minősítették.  
 
dr. Barta László: 
Rögzíti, hogy egy hollókői ingatlan együttes és abban található ingóságok, valamint a Bányamúzeum föld 
alatti és föld feletti ingatlan együttese és az abban található ingóságok felett úgy kellene gyakorolniuk a 
tulajdonosi jogaikat, hogy „ki vannak zárva” a dologból.  
 
Szandai József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Látkóczki Bálint: 
A mellékletekből egyértelművé válik, hogy a korábbi 20 milliárdos költségvetés 200 millió forintra 
csökkent. A Nógrád Megyei Önkormányzat tulajdona, a 14 milliárdos bruttó érték pedig fel sem 
értékelhető azon okok miatt, amelyekről szó volt. A megyei önkormányzat kiürítése, az ellehetetlenítése 
olyan szinten történt meg, amely teljesen elfogadhatatlan és ezek a számok egyértelműen visszaigazolják 
azon aggodalmait, amelyeket korábban megfogalmazott: átgondolatlan, előkészítetlen és ez mindenről 
szól, csak arról nem, hogy az önkormányzatiság az elkövetkezendő időben még magasabb szintű legyen. 
Ennek következtében ezzel nem tud egyetérteni és nem is támogatja.  
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Szandai József: 
Megkérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nincs.  
A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 5 igen és 1 nem szavazattal a 
közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 
 

12. Egyebek 
 

Szandai József: 
Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy a bizottság munkájával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
észrevétele?  
Megköszöni a részvételt, a bizottság ülését bezárja. 

 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 
 

dr. Barta László                                             Szandai József 
     Nógrád megyei főjegyző                a bizottság elnöke  

 
  


