
Iktatószám: 52-65/2013. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési Bizottsága 2013. december 
19-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) 
 
Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint  
  dr. Barta László főjegyző 
  dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatársa 

Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa 
Mocsányi Eszter, jegyzőkönyvvezető 

 
Percsina Norbert:   
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 7 fő van jelen, így a bizottság 
határozatképes.  
Jegyzőkönyv aláírónak Borenszki Ervin bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a bizottság – határozathozatal nélkül – 7 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Tájékoztatja a tisztelt testületet, hogy a 2. és 3. napirendi ponthoz tartozó előterjesztések az ülés előtt 
kiosztásra, az 5. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 2013. december 16-án kiküldésre kerültek. 
Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy az előterjesztések megküldése után célszerűvé vált egy új 
előterjesztés megtárgyalása, melynek címe „Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására”. 
Indítványozza, hogy a bizottság az előterjesztést 5. napirendként vegye fel tárgysorozatába. 
Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a módosított 
napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.  

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

Kft. által kezelt decentralizált források terhére Nagybárkány Község Önkormányzatával 
„Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatási program megvalósításához” 120002109L számon 
megkötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettség részbeni teljesítésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
2. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1155/2013. (XI. 19.) 

TERB határozat ellen benyújtott kérelme elbírálására 
Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 

3. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8/KKC/2003. számú 
támogatási szerződéssel igénybevett támogatással kapcsolatos intézkedés meghozatalára 

 Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére megkötött 

egyes támogatási szerződésekből eredő követelések kezelésére 
 Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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6.  Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi hatásvizsgálata, 
továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű helyzetértékelő 
dokumentum elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

7. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 
időszakot megelőző tevékenységéről 

 Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 
 
 

8. Egyebek 
 
 
Zárt ülés keretében: 
 
 
9. Javaslat Nógrád Megye Madách Imre Díjának adományozására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
- . - 

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

Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források  terhére Nagybárkány Község 
Önkormányzatával „Eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatási program megvalósításához” 
120002109L számon megkötött támogatási szerződésben vállalt kötelezettség részbeni 
teljesítésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
 
 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
 
 Látkóczki Bálint: 
 Ez az előterjesztés másodszor kerül a bizottság elé. Az előzőhöz képest nem tartalmaz érdemi 

változást. Ennek következtében a véleménye is változatlan. 
 
 
 Percsina Norbert: 
 További kérdés, észrevétel nem volt. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen, 1 nem 

szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és a következő határozati javaslatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1171/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a NORDA Észak-Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 
Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált 
források terhére Nagybárkány Község 
Önkormányzatával „Eszközbeszerzés közcélú 
foglalkoztatási program megvalósításához” 
120002109L számon megkötött támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettség részbeni 
teljesítésének jóváhagyására 

  
 

HATÁROZAT 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága jóváhagyólag 
tudomásul veszi Nagybárkány Község Önkormányzatával az „Eszközbeszerzés közcélú 
foglalkoztatási program megvalósításához” tárgyú, 120002109L számon megkötött támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettség részbeni teljesítését. 
 

2. A Bizottság felkéri a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját 
a szerződés módosítás elkészítésére, valamint a közgyűlés elnökét annak aláírására. 
Határidő: 2013. december 19. 
Felelős: Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda 

Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa 
a támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága Állampénztári Irodáját, 
a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-
t.  
Határidő: 2013. december 19. 
Felelős: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
 

- . - 

2. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1155/2013. (XI. 
19.) TERB határozat ellen benyújtott kérelme elbírálására 
Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 2 

tartózkodással elfogadta és a következő határozati javaslatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
 
 
1172/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1155/2013. 
(XI. 19.) TERB határozat ellen benyújtott 
kérelme elbírálására 
 
 

  
HATÁROZAT 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Magyargéc 2000 
Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1085 Budapest, József körtér 69., 3133 
Magyargéc, Rákóczi út 62/B.) „Asztalosipari kapacitásbővítés” tárgyú 120003103C számú támogatási 
szerződés keretében igénybevett 3.475.100 Ft támogatás, és annak 1.462.092 Ft összegű kamata 
visszavonásáról szóló 1155/2013. (XI. 19.) TERB határozatban foglalt visszafizetési kötelezettség 
mérséklésére, elengedésére a 148/2008. (V. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján nem lát 
lehetőséget. 
A bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 
kérelmezőt, és a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját. 
Határidő: 2013. december 19. 
Felelős: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
 

Salgótarján, 2013. december 19. 
 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
 
 

- . - 

 

3. Javaslat a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8/KKC/2003. 
számú támogatási szerződéssel igénybevett támogatással kapcsolatos intézkedés 
meghozatalára 

 Előterjesztő: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 2 

tartózkodással elfogadta és a következő határozati javaslatot hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
 
1173/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8/KKC/2003. 
számú támogatási szerződéssel igénybevett 
támogatással kapcsolatos intézkedés 
meghozatalára 

  
 

HATÁROZAT 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága megállapítja a 
Magyargéc 2000 Ipari, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: 
Kedvezményezett) (1082 Budapest, Baross út 19.) szerződésszegését a 8/KKC/2003. számú 
támogatási szerződés vonatkozásában.  

A Bizottság a 8/KKC/2003. számú támogatási szerződés 12. pontja alapján gyakorolja a 
szerződéstől való elállás jogát, továbbá a 2013. január 31-én aláírt 11. számú szerződés módosítás 
2. sz. melléklete szerinti többlet nettó árbevételi tervben vállalt kötelezettség Kedvezményezett 
által történő megsértése miatt a támogatási szerződés 12. pontja szerint a teljes, kamattal növelt 
összegű támogatás visszavonásáról dönt. 

A Bizottság a Kedvezményezett fizetési kötelezettségét a támogatásként igénybevett 20.400.000 
Ft-ban, azaz húszmillió-négyszázezer Ft-ban, továbbá annak, a támogatás igénybevétele napjaitól 
(2005. április 4-től 2.603.844 Ft-ra, 2005. szeptember 14-től 15.255.462  Ft-ra és 2006. augusztus 
16-tól 2.540.694 Ft-ra vetítve) e határozat meghozatala napjáig a jegybanki alapkamat kétszeres 
mértékével számolva, 22.471.673 Ft, azaz huszonkétmillió-négyszázhetvenegyezer-
hatszázhetvenhárom Ft kamatban, összesen 42.871.673 Ft-ban, azaz negyvenkétmillió-
nyolcszázhetvenegyezer-hatszázhetvenhárom forintban állapítja meg, melyet e határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megfizetni a Magyar Államkincstár 10032000-
00290737-50002007 számú számlájára. 

A fenti határidő lejártát követő teljesítés a határidőtől a befizetés napjáig terjedő időszakra a teljes 
fennálló tartozás összegére vetített késedelmi kamat felszámítását, a nem teljesítés pedig a 
követelés érvényesítésre jogi eljárást von maga után. 

 
2. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét e döntés végrehajtását szolgáló, a támogatási szerződésben 

előírt intézkedéseket tartalmazó jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. A Bizottság utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – tájékoztassa a 

támogatottat, a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáját, továbbá 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot. 
Határidő: 2013. december 19. 
Felelős: Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2013. december 19. 

 
 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
 



6 

 

- . - 

4. Javaslat a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére 
megkötött egyes támogatási szerződésekből eredő követelések kezelésére 

 Előterjesztő: dr. Barta László főjegyző 
 
 
 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
 
 Látkóczki Bálint: 
 Miután jelentős támogatást vettek fel, illetve kaptak ezek a cégek, nem látja ezeknek az 

összegeknek a visszatérítését. Ha az eljárás lezárul és megtörténik a felszámolás a továbbiakban 
történik-e a cégvezetőkkel szemben bármiféle eljárás? 

 
 
 dr. Barta László: 
 Sem a jogi, sem egyéb keretek – az esetek túlnyomó részében – nem adnak arra lehetőséget, hogy a 

támogatás összege bármilyen formában is visszatérüljön. Az elmúlt hónapokban különböző 
előterjesztések kapcsán sok olyan „üggyel” találkoztak, amelyet részben dokumentációk hiánya, 
részben intézkedések elmaradása miatt kétséges, hogy eredményesen letudnak-e zárni. Igyekeztek a 
rendelkezésre álló dokumentumokat a jogelőd Területfejlesztési Tanácstól összegyűjteni. 
Esetenként „káoszba” ütköztek. Személyes véleményeként megjegyzi, hogy, mint a támogató 
jogutódja a mindenkori szerződéses keretek között járhatnak el. Az esetek többségében maga a 
támogató, valamint annak a munkaszervezete hibájából keletkeztek ezek a „dolgok”. 

 Nyilván azokban a konkrét ügyekben, amelyeket az előterjesztés tartalmaz és ahol meg lehet tenni, 
mindenféle jogi eszközt igénybe fognak annak érdekében venni, hogy az állam részéről felmerült 
követeléseket vissza tudják „szerezni”.  

 
 
 Látkóczki Bálint: 
 Véleménye szerint, ha a jogutód az önkormányzat, akkor van más intézkedési lehetőség is. 

Tisztában van azzal, hogy az elmúlt időszak gazdasági folyamatai közrejátszhattak az ügyben, de 
fenntartja az aggályát az esetben, ha ilyen jelentős pályázati támogatásnál zsinórban jelentkeznek 
magas összegű kivonások, illetve cégfelszámolások. 

 
 
 Percsina Norbert: 
 Jelzi, hogy az előterjesztés tíz határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát 

szavazásra. 
 A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatokat egységesen, 7 igen 

szavazattal elfogadta és a következő határozatokat hozta: 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1174/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
Tartós Élelmiszertartósító és Értékesítő Kft.  
„f.a.” támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 
 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Tartós 
Élelmiszertartósító és Értékesítő Kft. „f.a.” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. által megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a felszámolási eljárásban szükség szerinti rendelkezések 
kiadására, továbbá utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
     Percsina Norbert, a bizottság elnöke 

 
Salgótarján, 2013. december 19. 

 
Percsina Norbert 

                 a bizottság elnöke 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
 
1175/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére az 
EUROMETAL Bútorgyártó és Kereskedelmi 
Kft. „f.a” támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a EUROMETAL 
Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. „f.a” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. által megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a felszámolási eljárásban szükség szerinti rendelkezések 
kiadására, továbbá utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 

     Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 

Salgótarján, 2013. december 19. 
Percsina Norbert 

                 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1176/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
TECHNO-METÁL 2000 Autóalkatrész Gyártó 
Kft. támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 
 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a TECHNO-METÁL 
2000 Autóalkatrész Gyártó Kft. iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megtett 
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  

A Bizottság felkéri és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a külső szakértői megbízással 
történő követelésbehajtásra, továbbá a szakértői javaslatok alapján a szükséges feladatok 
végrehajtására.  
A Bizottság utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
      Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1177/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
Korall Csempe Burkolóanyaggyártó és 
Kereskedelmi Kft. „f.a” támogatási 
szerződéséből eredő követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Korall Csempe 
Burkolóanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. „f.a” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. által megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a felszámolási eljárásban szükség szerinti rendelkezések 
kiadására, továbbá utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
    Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1178/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
GAMMA-SPRINT Építőipari és Szolgáltató 
Kft. támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a GAMMA-SPRINT 
Építőipari és Szolgáltató Kft. iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megtett 
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  

A Bizottság felkéri és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a külső szakértői megbízással 
történő követelésbehajtásra, továbbá a szakértői javaslatok alapján a szükséges feladatok 
végrehajtására.  
A Bizottság utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
    Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

 
Percsina Norbert 

                 a bizottság elnöke 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1179/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
Bátony-Steel Acélipari és Kereskedelmi Kft. 
„f.a” támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Bátony-Steel 
Acélipari és Kereskedelmi Kft. „f.a” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. által megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a felszámolási eljárásban szükség szerinti rendelkezések 
kiadására, továbbá utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
    Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1180/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére az 
Ipoly Bútor Zrt. „f.a” támogatási szerződéséből 
eredő követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága az Ipoly Bútor Zrt. 
„f.a” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megtett intézkedéseket 
jóváhagyólag tudomásul veszi.  

A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a követeléskezelési nyilvántartásból való törlés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

 
Percsina Norbert 

                 a bizottság elnöke 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
1181/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére az 
AGROPOLUS Mezőgazdasági Termelő és 
Kereskedő Kft. támogatási szerződéséből eredő 
követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT  

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága az AGROPOLUS 
Mezőgazdasági Termelő és Kereskedő Kft. iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. által megtett intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  
A Bizottság felkéri és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a külső szakértői megbízással 
történő követelés behajtásra, továbbá a szakértői javaslatok alapján a szükséges feladatok 
végrehajtására.  
A Bizottság utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
   Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 
 

 
 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
 
 
1182/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
Fülöp-Hús Húsipari Kft. támogatási 
szerződéséből eredő követelések kezelésére 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Fülöp-Hús Húsipari 
Kft. iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács és a nevében eljáró 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megtett intézkedéseket 
jóváhagyólag tudomásul veszi.  

A Bizottság felkéri és egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés elnökét a külső szakértői megbízással 
történő követelés behajtásra, továbbá a szakértői javaslatok alapján a szükséges feladatok 
végrehajtására.  
A Bizottság utasítja elnökét az üggyel kapcsolatos érdemi információknak a testülettel történő 
ismertetésére.  

Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, 
   Percsina Norbert, a bizottság elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

 
Percsina Norbert 

                 a bizottság elnöke 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Területfejlesztési Bizottsága 
 
 
1183/2013. (XII. 19.) TERB. Tárgy: a Nógrád Megyei Területfejlesztési 

Tanács által kezelt célelőirányzatok terhére a 
Krizsán-Fa Faipari és Szolgáltató Kft. „f.a” 
támogatási szerződéséből eredő követelések 
kezelésére 

  
HATÁROZAT 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Területfejlesztési Bizottsága a Krizsán-Fa Faipari és 
Szolgáltató Kft. „f.a” iránti követelés érvényesítésére a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács és a 
nevében eljáró Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megtett 
intézkedéseket jóváhagyólag tudomásul veszi.  

A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a követeléskezelési nyilvántartásból való törlés érdekében 
szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2013. december 19. 

Percsina Norbert 
                 a bizottság elnöke 
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- . - 

 

5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. 

- . - 

6.  Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) területi hatásvizsgálata, 
továbbá a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű 
helyzetértékelő dokumentum elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 Percsina Norbert: 
 Köszönti Gutyán Gergely és Ártim László urakat. Megkérdezi kívánnak-e az előterjesztéshez 

szóbeli kiegészítést tenni? 
 
 Ártim László: 
 Rövid kiegészítés tesz az elkészített dokumentációhoz. 
 
 dr. Barta László: 
 Az érintett dokumentációk elkészítésére egy eredménytelen pályázatot követően egy eredményes 

pályázat útján került sor és december elején kötettek szerződést a szervezettel. Úgy gondolja, hogy 
ez az időszak egy jó eredményt hozott. A dokumentum áttanulmányozás során szövegszerű hibákat 
találtak, melyet jeleztek Ártim úr felé; ennek megfelelően a beterjesztett határozati javaslat 1. 
pontjának 2. mondata a következőképpen módosul: 
„A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét és a főjegyzőt, hogy – a dokumentációban foglaltak 
szükség szerinti szövegszerű pontosításának átvezetése után –…„ a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően a szöveg az eredetileg rögzítetteknek megfelelően folytatódna.  
Kéri, hogy ezek figyelembe vételével támogassa a bizottság a határozati javaslatot.  

  
 Percsina Norbert: 
 További kérdés, észrevétel nem volt. 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített határozati javaslatot 7 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta. 

- . - 

7. Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága téli felkészülési 
időszakot megelőző tevékenységéről 

 Előterjesztő: Ürmössy Ákos, igazgató 
 

 Percsina Norbert: 
 Köszönti Ürmössy Ákos igazgató urat. Megkérdezi, kíván-e a tájékoztatóhoz kiegészítést tenni? 
 
 Ürmössy Ákos: 
 Rövid kiegészítést tesz a tájékoztatóhoz, melyben kiemeli az anyag végéhez csatolt térképen 

bemutatott projekteket. Ezek is jelzik, hogy a rendelkezésükre álló forrásokból, illetve a számukra 
biztosított eszközökből a legtöbbet próbálták meg „kihozni”. 
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 Percsina Norbert: 
 Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 

A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatot 6 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadásra javasolta. 

- . - 

8. Egyebek 
 

Percsina Norbert: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt, így a továbbiakban a bizottság zárt ülés keretében folytatja 
munkáját. 

 (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 
  Percsina Norbert                                    Borenszki Ervin 
 a bizottság elnöke                a bizottság alelnöke 


