
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

5. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. szeptember 27-én, Salgótarjánban, 
a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Borenszki 
Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, 
dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Zsiga Tamás, a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc 
társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 13 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
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 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet 

hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat  

I. Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 
tájékoztató elfogadására 

II.  a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és 
tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) alapján megtett intézkedések 
tudomásul vételére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. 
forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának megújítására (II. 
forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon igénylésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
9. Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb 

területfejlesztési feladatokról 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

 
Közmeghallgatás keretében:  

− Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi tevékenységének értékeléséről  
Előterjesztő: Némedi Gábor r. ezredes, mb. rendőrfőkapitány 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tevékenységéről, 
kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről 
Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó, igazgató  
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató 

 
10. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság – 2012. szeptember 18-ai 
határozatképtelensége miatt – az ülés előtt tárgyalta meg a bizottságot érintő napirendeket. 
A mai ülés egyben Közmeghallgatás is. A Közmeghallgatás során az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 5 perc időtartamban szólalhatnak fel. A Közmeghallgatáson elhangzott 
javaslatokról – amennyiben a közgyűlés a helyszínen azonnal dönteni nem tud – a javaslatot a 
feladatköre szerinti bizottságnak adja ki megtárgyalásra. A közgyűlés a javaslatról a bizottsági 
vélemény ismeretében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben a javaslat nem tartozik a megyei 
közgyűlés feladat- és hatáskörébe, azt a közgyűlés elnöke az illetékes szervnek 15 napon belül 
továbbítja, és az áttételről a javaslattevőt tájékoztatja.  
A Közmeghallgatás előreláthatóan – a napirendi pontok megtárgyalásától függően – 11-12 órától veszi 
kezdetét. Ezt követően folyamatosan figyelemmel fogja kísérni, hogy a Közmeghallgatásra érkezett-e 
valaki.  

 
- . - 

 
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: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Borenszki Ervin: 
Kérdése a mellékletben szereplő Dr. Völner Pál által küldött levéllel kapcsolatban az, hogy mi az 
elnök úr véleménye, mit sikerült elérni, hogyan minősíti ezt? 
Tavasszal sokat foglalkozott a közgyűlés a számviteli főiskola kérdésével. A Területfejlesztési 
Bizottság határozatot hozott, hogy felkéri elnök urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, 
hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola salgótarjáni intézete megmaradjon, működőképes legyen. 
Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy elnök úr konkrétan milyen intézkedéseket tett, milyen tárgyalásokat 
folytatott? 
 
Becsó Zsolt: 
Nagyon örül annak, hogyha bármilyen felterjesztéssel élnek vagy kérdést fogalmaznak meg a 
kormányzat felé, akkor konkrét, a lényeget bemutató, részletes, teljeskörű választ kapnak. A múltat 
érintően ők is tettek konkrét lépéseket, pl.: a határon átnyúló operatív program bekapcsolásával egy 
ehhez kapcsolódó tanulmányt készítettek. Bízik benne, hogy a jövőt érintően ezzel kapcsolatban is lesz 
változás. 
A számviteli főiskola tekintetében elmondja, hogy nagyon sokat küzdött azért, hogy ez a megyei 
közgyűlés pozitívan álljon ehhez a kérdéshez. Bekapcsolódtak egy állami feladat finanszírozásába, 
mert fontosnak tartották az intézmény megőrzését. Január 1-jétől nincs költségvetési 
mozgáslehetősége a megyei önkormányzatnak. A 2014-2020-as időszak koncepciójában és 
programjában feltétlenül szerepelnie kell a főiskolának, mert nem maradhat Nógrád megye nappali 
tagozatos felsőoktatás nélkül. 
 
Borenszki Ervin: 
A Balassagyarmat-Ipolytarnóc közötti vasútvonal ügyében mindenkor következetesen fellépett 
amellett, hogy a vonatközlekedés sok szempontból megőrzendő érték legyen. Annak idején ellenezte 
azt a kírséletet, ami helyi érdekű vasút létrehozását eredményezte volna szerte az országban. 
Véleménye szerint Dr. Völner Pál levele hosszabb, mint a korábbiak, de ugyanolyan „semmitmondó”.  
Amikor a sajtóban olvasta, hogy megpecsételődött a főiskola sorsa atekintetben, hogy nem indulhat 
ebben az évben I. évfolyam, akkor arra gondolt, hogy ez az államosítás első eredménye. A legutolsó 
helyre csúsznak azáltal, hogy egyetlen olyan megye lesz talán Nógrád, ahol nincs felsőoktatási 
intézmény.  
 
Becsó Zsolt: 
Véleménye szerint a főiskolát kiemelni ebből a nagy rendszerből és önmagában vizsgálni nem 
helytálló. A rendszeren belül kellene megvizsgálni a szerepét.  
Kiemeli a 21-es út ügyét: amikor elindítottak a négysávosítását, akkor még csak Füzesabonyig volt 
meg az M3-as. 2002-t követően ez a folyamat megtört. A program lelassult, csak néhány szakasz 
került megépítésre. Ha fontosnak tartotta volna a kormányzat, akkor ezt preferálta volna.  
Minden elő van készítve, fontos útfejlesztések lesznek Nyugat-Nógrádban is jövő év márciusában. 
 
dr. Bablena Ferenc István: 
Borenszki úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a tegnapi nap során a parlament épületében 
„Utasfórum” címszó alatt több mint 4 órás konferencia és vitanap zajlott. Itt Balassagyarmat 
polgármestere és képviselője egyértelmű értékeléssel bemutatták azt a helyzetet, ami a mostani 
viszonyok között Balassagyarmat és környéke közlekedését érinti. A beszélgetés során kiderült, hogy 
ez a sajátosság nem csak Nógrád megyére, hanem az ország számos regionális területére is jellemző. A 
rendezvényen résztvett Fónagy János államtitkár úr, a MÁV Start, a Volán illetékes vezetői. 
Államtitkár úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közösségi közlekedés költsége manapság 550 
milliárd forintot tesz ki, ebből a MÁV költsége 350 milliárd, a Voláné 200 milliárd. Ebből is látszik, 
hogy a MÁV mekkora terhet jelent a költségvetésnek. Közel 700.000 ember, mint munkavállaló vesz 
részt a tömegközlekedésben. Érdekesség az, hogy a személyszállítást a Volán 2/3, a vasút mindössze 
1/3 részben bonyolítja. Egyértelműen megfogalmazta államtitkár úr, hogy a vasút egy összetartó erő és 
nem csak a társadalmi, hanem gazdasági vonatkozásban is fontos kulcskérdés. Fónagy úrnak volt egy 
mondata, amit szószerint leírt: „Balassagyarmat-Budapest közvetlen kapcsolatát ez évben 
visszaállítják.”  
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dr. Rozgonyi József: 
Elmondja, hogy szándékosan kivonta magát a főiskolával kapcsolatos nyilatkozatokból és nem 
szeretne politikai vitákba bonyolódni, illetve az intézmény dolgozóit ebbe belevonni. Kiemel néhány 
állomást az idáig vezető útból; többek között beszél a 2007-ben bevezetett egységes rangsoroláson 
alapuló felvételi rendszerről, a tandíjakról, valamint arról, hogy több felmérés igazolja, hogy a 
salgótarjáni főiskolára jelentkezők beiskolázási bázisa egyre inkább szűkült. Tragikus tényként 
elmondja, hogy sokan már a főiskolát is más városban kezdik, mert Nógrád megyében nagyon nehéz 
munkát találni a diploma megszerzése után.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta:   
 
67/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

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

tudomásul veszi. 
 
2. A testület a közgyűlés elnökének és a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 

1-39 sz. mellékletek szerint elfogadja. 
 
3.  

a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy létrehozza a 
Megyei Értéktár Bizottságot. A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjanak a 
Bizottság létrehozása, működése szabályait tartalmazó rendelet kidolgozásáról legkésőbb a 
vonatkozó Kormányrendelet megjelenését követő testületi ülésre. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
              dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
b) A testület utasítja a főjegyzőt, hogy a határozat 40. sz. melléklete szerinti nyomtatványt tegye 

közzé az önkormányzat honlapján, valamint juttassa el a megye civil szervezetei, 
önkormányzatai részére, hogy minél szélesebb körben fel lehessen mérni a megye értéktárba 
vehető értékek körét. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
c) A testület utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy a megyei értéktár fenntartása, mint célkitűzés 

kerüljön beillesztésre a Gazdasági Programba, továbbá a megyei területfejlesztési koncepció 
kidolgozása során fordítsanak kiemelt figyelmet ezen értékek előtérbe helyezésére. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
4. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (I. 20.) Kgy. rendelet 3. § (5) 

bekezdésében foglaltak szerint, a rendelet 2. sz. melléklete I.2.1.4. sorában lévő elkülönített keret 
terhére:  
 
a) A Medvesalja Caritas Közhasznú Alapítvány (Cered) részére: XIV. Ceredi Ifjúsági 

Művészeti Alkotótábor megrendezésének 25.000 Ft-os 
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b) A Kisbágyon Ifjúságáért és Hagyományaiért Alapítvány (Kisbágyon) részére: 10 éves 
jubileumi megemlékezés megrendezésének 20.000 Ft-os 

támogatásáról dönt. 

Utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. A közgyűlés a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81-83. §-ai alapján megalakuló 

megyei fejlesztési és képzési bizottságba Csank István Csaba delegálását utólagosan jóváhagyja. 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke 

 
 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 

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

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkorányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    17/2012. (IX. 28.) 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 

 
- . - 

 
 
 
 
 
 



 6

3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (III. számú 
módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a 
rendelet-tervezetet. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról 
(III. sz. módosítás) szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen, 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodással elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    18/2012. (IX. 28.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról  
(III. sz. módosítás)  

 
- . - 

 
4. Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. 

rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 1.) Kgy. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    19/2012. (IX. 28.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
60/1999. (XII. 1.) Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
- . - 
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5. Javaslat  
I. Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 

tájékoztató elfogadására 
II. a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye Önkormányzata fenntartói és 

tulajdonosi jogainak átadásáról szóló megállapodás elfogadása) alapján megtett 
intézkedések tudomásul vételére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
(Barna János Béla távozott az ülésről.) 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az I. sz. határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással; a 
II. sz. határozati javaslatot 5 igen szavazattal támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Az előterjesztés két határozati javasaltot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a Nógrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 9 
igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
68/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2012. első 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 3. számú 
mellékletei, valamint az 1. sz. tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, 
hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: 

E Ft-ban 
Megnevezés Működési  

célú 
Felhalmozási  

célú 
Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét: 2.463.035  2.463.035 
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét: 1.538.545 13.082 1.551.627 
Tárgyévi költségvetési hiány összegét: 924.490 - 13.082 911.408 
    
Finanszírozási kiadás: 42.890  42.890 
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét: 1.308.196 4.850 1.313.046 
Finanszírozási bevétel: 42.890  42.890 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege: + 1.308.196 + 4.850 + 1.313.046 
    
Kiadási főösszegét: 2.505.925  2.505.925 
Bevételi főösszegét: 2.889.631 17.932 2.907.563 

 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  



 8

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a 138/2011. (XII. 15.) Kgy. határozat (Nógrád Megye 
Önkormányzata fenntartó és tulajdonosi jogainak átadaásáról szóló megállapodás elfogadása) 
alapján megtett intézkedések tudomásul vételére vonatkozó határozati javaslatot melyet, a 
közgyűlés 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
69/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján megtett intézkedéseket, valamint a jelen határozat 
Mellékletét képző átadás-átvételi megállapodást – jóváhagyólag – tudomásul veszi. 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 

 
 

Becsó Zsolt dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 

Közgyűlésének elnöke  
 
(A határozat mellékleteti a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. 

forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
(Barna János Béla visszatért az ülésre.) 
 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
dr. Rozgonyi József: 
Ebben az anyagban több száz jogszabály hatályvesztése miatti kiselejtezésről van szó. Véleménye 
szerint az államosítás ellenkezik azzal, hogy az ügyek ott dőljenek el, ahol az érintettek, az érdekeltek 
élnek. Véleménye szerint a megye jól ellátta a feladatát, a rábízott vagyonnal jól gazdálkodott, a 
területén élő ellátottakat megfelelően szolgálta. Csalódott amiatt, hogy most ennyire ellehetetlenítették 
a megyei közgyűlést.  
 
Lacsny Péter: 
Már az előző bizottsági ülésen is kifejtette azt, hogy a megyei közgyűlés egy rendkívül fontos, a jövőt 
is meghatározó feladatkörrel lett megbízva. Úgy gondolja, hogy az a funkcióváltás, ami bekövetkezett 
nem jelenti azt, hogy a közgyűlés jelentősége csökkent volna.  
 
Látkóczki Bálint: 
Lacsny úrtól szeretné megkérdezni, hogy melyek azok a területek, amelyeken a megyei közgyűlés 
feladat- és hatásköre nőtt? 
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Becsó Zsolt: 
A döntés megszületett, vannak olyan önkormányzatok, akik még ezelőtt állnak. Új kihívások vannak, 
újra definiálták a megyei önkormányzatok feladatát, ehhez próbálnak igazodni. Véleménye szerint az 
elkövetkező egy év el fogja dönteni azt a kérdést, hogy meglesz-e a szándék és az akarat a kormányzat 
részéről atekintetben, hogy ezt a feladatot valódi tartalommal és kompetenciával töltse meg. 
 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlés határozatainak felülvizsgálatára 
(II. forduló)  vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen szavazattal, 3 
tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
70/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozatok felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi, egyúttal a melléklet szerinti határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1. pontban megnevezett határozatok hatályon kívül 
helyezésének tényét vezesse át a közgyűlés hivatala számítógépes nyilvántartásán. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására (II. forduló) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Becsó Zsolt: 
A pontosított előterjesztés az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Látkóczki Bálint: 
Amikor ezt az előterjesztést megkapta szomorúan vette észre, hogy a bizottsági ülésen tett javaslata – 
ami a számviteli főiskolára vonatkozott – nem ösztönözte arra az önkormányzat vezetését, hogy ezzel 
a kérdéssel ilyen mélységig foglalkozzanak. Egyetért a megtett javításokkal.  
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy azért van második forduló, mert minél szélesebb körben próbálták begyűjteni a 
véleményeket, javaslatokat. Ha valaki ezt elolvassa pontosan láthatja, hogy mindent beépítettek, ami 
megfogalmazásra került. Ez egy kötelező anyag, amit meg kell csinálni.  
 
dr. Rozgonyi József: 
A múlt héten résztvett a Megyenapon és figyelemmel hallgatta elnök úr beszédét. Számára ez az 
„előadás” megint csalódást okozott. Véleménye szerint a regionális politika ebben az országban az 
elmúlt 25 évben kudarctörténet volt.  
Elnök úr célzott a 21-es út négysávosítására. Úgy gondolja, hogy nem ezen múlik egy térség megtartó 
és tőkevonzó ereje. Nem lehet elhanyagolni a fizikai infrastrukúrát sem, csak vigyázni kell, mert 
automatikusan nem fog ettől a helyzet megváltozni. A teljes társadalmi, gazdasági viszonyokat át kell 
tekinteniük, ebben kell gondolkodniuk.  
 
Barna János Béla: 
Rozgonyi úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy pontosan kell figyelni egy beszéd minden 
szavára. A továbbiakban véleményt formál a vasút, a munkanélküliség, illetve a főiskola kérdése 
kapcsán. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának 
megújítására (II. forduló) vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem 
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
71/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi megújított gazdasági 
programját. 

2. A közgyűlés felkéri elnökét, gondoskodjon arról, hogy a területfejlesztési koncepció oktatási 
fejezetén belül kerüljön rögzítésre a megyei felsőfokú oktatás szükségessége, és az ennek 
érdekében megteendő lépések koordinálása.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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8. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátásához szükséges állami vagyon 

igénylésére 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően megtárgyalta az előterjesztést. 
Felkéri Lacsny Péter urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata feladat-ellátáshoz szükséges állami vagyon 
igénylésére vonatkozó határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 13 igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta: 
 
72/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény módosításából eredő feladatellátási kötelezettsége teljesítéséhez 
kezdeményezi a Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatti ún. Megyeháza I. emeleti jobbszárny 101-107. 
számú irodahelyiségek és az ott található ingóságok ingyenes tulajdonba adását. 
A közgyűlés vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezés MNV 
Zrt.-hez történő benyújtására, a további szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok, 
megállapodások aláírására. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László megyei főjegyző 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996. évi XXI. törvény módosításából eredő feladatellátási kötelezettsége teljesítéséhez a 
Salgótarján, Rákóczi út 36. sz. alatti ún. Megyeháza I. emeleti jobbszárny 101-107. számú 
irodahelyiségek tulajdonba adására vonatkozó igényének elutasítása esetén kezdeményezi e 
vagyonelemek ingyenes használatra való átadását. 
A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt az ingyenes használatra vonatkozó kezdeményezés 
MNV Zrt.-hez történő benyújtására, a további szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok, 
megállapodások aláírására. 
Határidő: értelemszerű  
Felelős:    Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

             dr. Barta László megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

 
Becsó Zsolt dr. Barta László 

Nógrád Megyei Önkormányzat Nógrád megyei főjegyző 
Közgyűlésének elnöke  

 
- . - 
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9. Beszámoló a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb 
területfejlesztési feladatokról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztés kiegészítése az elnöki jelentéssel egyidejűleg került megküldésre, melyet az ülés előtt 
a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalt. 
Felkéri Szandai József urat, a bizottság elnökét, hogy tájékoztassal az ülésen elhangzottakról a 
testületet. 
 
Szandai József: 
A Területfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a megyei területfejlesztési koncepció előkészítéséről, valamint az egyéb 
területfejlesztési feladatokról szóló határozati javaslatot melyet, a közgyűlés 10 igen szavazattal, 
3 tartózkodással elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
73/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei területfejlesztési koncepció 

előkészítéséről, valamint az egyéb területfejlesztési feladatokról szóló előterjesztést jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
 

2. A közgyűlés – a határozat 1. sz. melléklete szerint – elfogadja az Országos Területfejlesztési 
Koncepció Nógrád megyére vonatkozó megyei fejezetét. A közgyűlés utasítja elnökét és a 
megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a megyei oldal illetékes szervek részére történő 
megküldéséről.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

          dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. A testület a Nógrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum póttagjává – az elnök 
akadályoztatása esetére – Barna János Bélát választja. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt 
Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének tájékoztatására.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

4. A közgyűlés – a határozat 2. sz. melléklete szerint – elfogadja a Nógrád Megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórum Ügyrendjét. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy gondoskodjon 
az Ügyrend aláírásáról, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterének történő 
megküldéséről. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
5. A testület felkéri a Területfejlesztési Bizottságot arra, hogy az elkészült területfejlesztési 

dokumentum-tervezeteket – saját feladat- és hatáskörében eljárva – szükség szerint véleményezze, 
indokolt esetben azok kiegészítésére tegyen javaslatot, határozzon meg további elvárásokat, majd 
a közgyűlés ülésére terjessze be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Szandai József, a bizottság elnöke 
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6. A közgyűlés megbízza a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Koncepció feltáró és javaslattevő fázis munkarészeinek elkészítésével. A 
közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel 
történő megállapodás megkötésére.  
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

7. A testület felhatalmazza elnökét és a főjegyzőt, hogy a területfejlesztési koncepció feltáró és 
javaslattevő fázis munkarészeinek kidolgozásához szükséges fedezetet a 3/2012. (I. 20.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklet VII. fejezet előirányzata terhére biztosítsa. A 
közgyűlés utasítja elnökét, hogy a szükséges előirányzat rendezését a költségvetés soron 
következő módosítása alkalmával terjessze be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
Becsó Zsolt: 
Az elfogadott napirendet figyelembe véve most kerül sor a Közmeghallgatás keretében tartandó 
tájékoztatók, beszámolók megtárgyalására. Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  
 
(Többen érkeztek a Közmeghallgatásra, azonban hozzászólásra nem érkezett jelzés).  
 
 

− Jelentés a Nógrád Megyei Rendőr-f őkapitányság 2011. évi tevékenységének értékeléséről  
Előterjesztő: Némedi Gábor rendőr ezredes, mb. rendőrf őkapitány 

 
 
Becsó Zsolt: 
A Közmeghallgatás keretében első napirendi pontként tárgyalja a testület a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 2011. évi tevékenységének értékeléséről szóló jelentést, melynek kapcsán köszönti 
Némedi Gábor rendőr ezredes, mb. rendőrfőkapitány urat. 
 
Megkérdezi Némedi Gábor urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Némedi Gábor: 
Indítványozza, hogy jövő évtől májusban kerüljön sor a főkapitányság éves tevékenységének 
értékelésére. Tájékoztatást ad a Balassagyarmaton megalakult közösségi szálló helyzetével, illetve az 
ott történt tüntetésssel kapcsolatban.  
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni Némedi úr kiegészítését. 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
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Gácsi Péter: 
Kérdése a rimóci biciklis üggyel kapcsolatos. Parlamenti felszólalás is volt ebből kifolyólag egy 
JOBBIKOS képviselő úr által. Az incidens kapcsán tud-e valamit mondani főkapitány úr? Hogyan 
indult? 

Lacsny Péter: 
Rendkívül átfogó és lelkiismeretesen elkészített anyagot kaptak a közgyűlés tagjai. Sajnálattal látja, 
hogy a drogok, kábítószerek terjesztése elleni küzdelemben ma emelkedő tendeciák mutatkoznak. 
Ennek megakadályozásában erősíteni kell országos szinten is. 
A jövőt érintően felhívja a figyelmet a templomok, plébániák védelmére.  
Sok helyen problémát okoz az illegális színesfémgyűjtés és az ezzel kapcsolatos bűncselekmények. 

Borenszki Ervin: 
Egyetért azzal a véleménnyel, amit Lacsny képviselő úr az anyagról elmondott. Nehezményezik, hogy 
a beszámolónál nem vesz részt az ülésen az elöljárója. Évekkel ezelőtt is jelezték már, hogy nagyon 
szeretnék, ha a nógrád megyei rendőrkapitányság vezetői posztja nem egy „ugródeszka” lenne. Látják, 
hogy van képes és kész ember az állományban, aki ezt a feladatot el tudná látni. 
Nem rég felmentették indoklás nélkül a balassagyarmati rendőrkapitányt. Némedi úr szerint milyen 
indok volt a háttérben, elmondható-e? 

Becsó Zsolt: 
Miután indoklás nélkül került felmentésre a balassagyarmati rendőrkapitány, nyilvánvalóan ehhez 
nincs mit hozzátenni. Mindenki részéről megfogalmazott „óhaj”, hogy a megyéből kerüljön ki a 
rendőrfőkapitány, de döntési kompetenciával nem bírnak.  

Oláh Sándor, polgár: 
Kérdése Némedi úrhoz az, hogy a rendőrség egy bűncselekmény kapcsán vizsgálja-e az elkövető 
nemzetiségi hovatartozását? 

Némedi Gábor: 
Nem vizsgálja a rendőrség az elkövető etnikai hovatartozását. Ilyen nyilvántartás országosan sincs. 
Elöljáró nem szokott jönni a főkapitány közmeghallgatására, az új főkapitány beiktatására szokott 
jönni az ORFK részéről. Az előző ciklusban sem volt „megyebeli” a főkapitány, nem rajtuk, nem a 
közgyűlés elnökén múlik, hogy honnan érkezik, mindenkor a belügyminiszter és az országos 
rendőrfőkapitány jelöli ki.  
A rimóci üggyel kapcsolatban rövid tájékoztatást ad, melyben többek között elmondja, hogy a média 
kapta fel az ügyet, a rendőrség részétől szabálysértési eljárások indultak.  
A templombetörések elkövetőit a rendőrség elfogta és előzetes letartóztatásba kerültek.  

Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A 
szavazást követően megállapítja, hogy a testület a határozati javaslatot 13 igen szavazattal 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 
74/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak a közrend, 
közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló jelentést 
elfogadta. Egyben megköszöni a főkapitányság 2011. évben végzett áldozatos, színvonalas és 
eredményes munkáját. 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 
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− Tájékoztató a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
tevékenységéről, kiemelten a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliség 
csökkentésének lehetőségeiről Nógrád megyében 
Előterjesztő: Tamási Ildikó, igazgató  

 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Zagyiné Honti Éva szakmai igazgató-helyettes asszonyt. Megkérdezi, kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni?  
(Az igazgató-helyettes asszony jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Oláh Sándor: 
A Start Munkaprogram kormányzati határozatát követően volt egy sajtótájékoztató, amelyen Balogh 
Zoltán akkor államtitkár úr és a kormányzati szóvivő arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy ebben a 
programban minimum 50 %-ban romákat kell hogy szerepeltessenek munkavégzőként. Mennyiben 
tudta ezt a munkaügyi központ biztosítani? Nyomon követte-e, hogy a Start Munkaprogramban 
foglalkoztatott romák száma elérte-e az 50 %-ot? 
 
Zagyiné Honti Éva: 
Nincs ilyen nyilvántartásuk, mert nem lehet a munkanélkülieket származásra való tekintettel 
megkülönböztetni. Minden álláskereső náluk ugyanolyan esélyekkel indul, mint bárki más. A Start 
Munkaprogramok között a pályázati felhívás sem tartalmazta kötelezően az 50 %-nyi roma 
származású álláskereső alkalmazását, csak becsülni tudják az adatokat. Az önkormányzatok nagyrésze 
jelentős számban foglalkoztat roma származású álláskeresőket.  
 
Oláh Sándor: 
A helyi települési roma nemzetiségi önkormányzatoknak van jogkörük arra, hogy ilyenfajta 
identitásvállalói nyilatkozatokat az érdekeltekkel együtt kitöltsenek. Ha a mukaügyi központ, vagy a 
Kormányhivatal nem veszi fel a kapcsolatot az adott településen lévő nemzetiségi autonóm 
szervezetekkel abban az esetben ezt soha nem fog tudni érvényesülni.  
 
Zagyiné Honti Éva: 
Minden egyes olyan tájékoztatónkra, amely az önkormányzatokat, kisebbségi önkormányzatokat érinti 
mindig meg szoktuk hívni a kisebbségi önkormányzatok képviselőit is.  
 
Nagy-Majdon József: 
A Start Munkaprogram kapcsán érintett Bátonyterenye város és kistérsége is, talán a legkiemeltebb 
támogatást kapták meg. A hátrányos helyzet elsősorban nem roma, hanem szegénységi kérdés. 
Bátonyterenyén a testületi ülések 70 %-án nem vesz részt a roma kisebbségi önkormányzat vezetője és 
nem gondoskodik a helyettesítéséről sem. Kérdése, hogy az ügyintézési idő gyorsítása érdekében 
tudnak-e valamit tenni? 
 
Zagyiné Honti Éva: 
A régiós visszaalakításnak Nógrád megye a munkaügyi központ tekintetében is nagy vesztese volt. 27 
fővel kevesebb létszámmal tudtak elindulni. Bátonyterenye térségében a Start Munkaprogram 
kifejezetten nagy terhet jelent a kollégák számára. Megpróbálják a csúcsidőszakokban átvezényelni 
más kirendeltségről a dolgozókat, illetve megyeközpontból is helyeznek ki ügyintézőket.  
Elmondja, hogy vannak élő kapcsolataik a kisebbségi önkormányzatokkal, három évvel ezelőtt egy 
általános együttműködési megállapodást kötöttek mindenkivel. 
 
Becsó Zsolt: 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta, és a 
következő határozatot hozta:  
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75/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád megye 
munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében 
végzett munkáját. 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

- . - 
 

− Tájékoztató a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány 2011. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Varga Béla, ügyvezető igazgató 

 
(Nagy-Majdon József távozott az ülésről.) 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Varga Bélát. Megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
(Az előterjesztő jelzi, hogy a napirendi ponthoz nincs kiegészítése.)  
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta, és a következő határozatot 
hozta:  
 
 
76/2012. (XI. 27.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. 
 
Salgótarján, 2012. szeptember 27. 
 
 

Becsó Zsolt 
a Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, érkezett-e valaki a Közmeghallgatásra?  
(Senki nem érkezett a Közmeghallgatásra.) 
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10.  Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Kéri a képviselőket, hogy a Nemzetiségi Vitanapon minél nagyobb létszámban képviseltessék 
magukat. 
Bejelenti, hogy október 23-án, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen a József 
Attila Művelődési és Konferencia Központban lesz megtartva az ünnepi közgyűlés, ahová mindenkit 
sok szeretettel várnak. 
 
Gácsi Péter: 
Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy a megyei közgyűlésnek mennyire van ráhatása a 
háziorvosi ellátásra? Úgy tudja, hogy Ipolytarnócon hetente csak egy nap van háziorvosi rendelés. 
Mennyire van rossz állapotban a megye ebben a tekintetben?  
 
dr. Barta László: 
A megyei önkormányzatnak, közgyűlésnek formálisan, jogszabály alapján semmilyen ráhatása és 
lehetősége nincs. Az elmúlt évben az ÁNTSZ is számot adott a munkájáról, ha úgy dönt a testület az 
ülésterv tárgyalásánál, hogy ezt igényli, akkor a jövő évi közmeghallgatás keretében ismét felkérjük 
őket a beszámoló megtartására.  
Az önkormányzati törvény kötelezővé teszi a megyei közgyűlésnek is, hogy bármely olyan kérdést, 
javaslatot amely nem tartozik a feladat- és hatáskörébe az illetékes szervezeteknek továbbítsa. 
 
Gácsi Péter: 
Kérése, hogy az adott önkormányzatoktól kérjék be, hogy kinek van szüksége segítségre. 
 
Becsó Zsolt: 
Meg fogják kérni az ÁNTSZ-t, hogy tartson egy beszámolót. 
További 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 


