
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 

1. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. január 19-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, Melo Ferenc, Nagy-Majdon József, 
Palotai Szilárd, dr. Rozgonyi József, Szandai József, Tisza Attila, Varga Krisztina, 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 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 
21. § (6) bekezdése értelmében, valamint tekintettel arra, hogy a 2. napirendi pontként tárgyalandó 
SZMSZ módosítás teszi lehetővé a napirend tárgyalását, indítványozom, hogy a bizottságok ne 
tárgyalják meg a 10. napirendi pontot (Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési 
Bizottság tagjainak megválasztására).  
Kéri, hogy a testület a meghívóban jelzett napirendet az alábbi kiegészítéssel együtt tárgyalja meg: a 3. 
sz. napirendi pont után 4. sz. napirendi pontként a 
 „Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 

I.  társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására ” c. 

előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.  
Javasolja továbbá, hogy a 8. sz. napirendi pont után 9. sz. napirendi pontként a  
„Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek 
fejlesztése című pályázati kiírás véleményezéséhez” c. előterjesztés kerüljön megtárgyalásra, azzal, 
hogy a további napirendi pontok számozása értelemszerűen változik. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
(Más javaslat, kiegészítés nincs). Szavazásra bocsátja a kiegészített napirendet, melyet a testület 15 
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 a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) 

Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 

14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet módosítására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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4. Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 
I. társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
7. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített, a „Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi 

helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentésről; Javaslat az Intézkedési terv elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

8. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
9. Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése 

című pályázati kiírás véleményezéséhez 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
10. Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési Bizottság tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
11. Egyebek 

 
- . - 

 
 

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? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15  igen szavazattal elfogadott és a 
következő határozatot hozta:    
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1/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
  

- . - 
 
2. Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 

29.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt valamennyi bizottság megtárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
Melo Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
Tisza Attila: 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
A bizottsági ülésen is jelezték, hogy az SZMSZ rendelet-módosításával kapcsolatban jogi aggályuk 
nincs, formailag korrektnek és átláthatónak tartják. Elmondja, hogy az idevezető úttal kapcsolatban – 
több alkalommal –  az elmúlt félévben kifejtették véleményüket és azt érzékelik, hogy a legrosszabb 
„verziót” is meghaladta ez a kialakult helyzet. Érdemi hatáskörök nélkül maradva egy korábbi 
költségvetés töredéke fölött diszponálva működő testületként kénytelenek asszisztálni ahhoz a 
központilag vezérelt fejlesztési politikához, amit a kormány elvégez. Úgy gondolja, hogy ahhoz az 
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elképzeléshez képest, hogy minden területfejlesztési, vidékfejlesztési és egyéb a megyét érintő 
források felett rendelkeznének, ahogyan az SZMSZ-ben is látják a területfejlesztési bizottságnál, 
közreműködnek, elősegítenek, véleményeznek, tehát nagyon beleszólásuk, döntési kompetenciájuk 
nem lesz a jelenlegi állapot szerint. Skandalumnak tartják, hogy nem is látszik, hogy mikor fog egy 
határozottan körvonalazható kép kialakulni e tekintetben.  
Az SZMSZ szerinti bizottsági struktúrát ők tudomásul vették, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják, 
hogy az a bevett gyakorlat és működési modell, mely szerint az ellenzék vezeti a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságot, már nem kerül alkalmazásra. Emiatt nem tudják elfogadni az előterjesztést.  
 
Látkóczki Bálint: 
Elmondja, hogy ez a Szervezeti és Működési Szabályzat, bár tudják, hogy folyamodványa a 
parlamenti döntésnek, de részükről nem fogadható el, mert ez a megyei közgyűléseket annyira 
lenullázta, hogy gyakorlatilag a továbbiakban a megyei közgyűlés kevésbé fogja tudni betölteni még 
azt a hivatását sem, amelyet a területfejlesztés vonatkozásában ide terveznek telepíteni. Ezek a 
kérdések még nincsenek leszabályozva. Elfogadhatatlan számára az a módosítási javaslat, amelyben a 
korábbi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és az Ügyrendi Bizottság feladatát egy bizottságba próbálja 
összemosni az előterjesztő. Külön kellett volna a három bizottságot választani, mert ez nem 
pénzkérdés. Lehetett volna úgy változtatni a tiszteletdíj rendszert, hogy a jelenlegi vezetés, amelyben 
változatlanul egy elnök és két alelnök van, módosulhatott volna úgy, hogy egy elnök, egy alelnök. 
Véleménye szerint ez a továbbiakban nem úgy fog működni, mint ahogy ők 2010-ben az eskütétel 
alkalmával állást foglaltak. 
 
Barna János Béla: 
Nehéz kibogozni, amit a szocialista frakció akar. Véleménye szerint jelen pillanatban, a mai tudásuk 
szerint még ez a bizottsági struktúra is sok.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy 2010-ben a választók nem erre adtak felhatalmazást. 
Nem egy súlytalan, semmit nem érő, semmilyen feladattal nem bíró közgyűlésbe küldték be őket. 
Azért választották őket, hogy Nógrád megye érdekeit képviseljék.  
Ami a spórolást illeti, el kell, hogy mondja, hogy nagyon rosszul járt az a néhány megyei 
önkormányzat, aki eddig lelkiismeretesen, becsületes gazdálkodott, mert az állam fogta és a rosszul 
gazdálkodók veszteségét eltüntette. Relatíve megbüntette a jól gazdálkodókat.  
 
Nagy-Majdon József: 
Szeretné emlékeztetni Rozgonyi képviselő Lamperth Mónika 2006. évi önkormányzati választások 
utáni mondatára. 
 
Palotai Szilárd: 
Bizakodóak a feladat ellátásával kapcsolatosan. Eddig is végrehajtó volt a megyei közgyűlés, ha 
szkeptikus lenne, azt mondaná, hogy most már döntéshelyzetben is vannak.  
 
Varga Krisztina: 
Nem arra választották meg a közgyűlés tagjait a Nógrád megyei polgárok, hogy alelnökök, elnökök 
vagy tanácsnokok legyenek, hanem arra, hogy az ő érdekeiket képviseljék. Úgy gondolja, hogy ezt 
teszik és ez irányba is szeretnének haladni. 
 
Becsó Zsolt: 
Szeretné megnyugtatni a képviselőket, hogy minden mozgásban van, a szerkezet és a költségvetési 
helyzet is. Valamivel kevesebb, mint 4 milliárd 900 millió forint volt az, ami felosztásra került a 19 
megyei önkormányzat között. Ennek az összegnek a 60 %-a volt, ami egyenlő arányban került 
elosztásra és 40 %-a pedig lakosságszám arányosan. Ebből adódóan a kis létszámú megyék hátrányt 
szenvedtek, miközben a feladatban jelentős eltérés nincs. Nem értett egyet ezzel és minden fórumon 
próbál ennek hangot adni. Bízik benne – miután a költségvetésben 1,5 milliárd forint elkülönítésre 
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került a megyei önkormányzatok működéséhez kapcsolódóan –, hogy ez nem kerül zárolásra és az 
ígéret szerint néhány hónap múlva ebben a kérdésben újra napirendre tudnak térni. 
Látható a költségvetésben, hogy a szakmai feladatokhoz források nem jelennek meg. Mindenképpen 
megoldást kell keresni erre. Már kívülről sem tudnak forrásokat bevonni, mert kincstári finanszírozás 
van. 13 részletben kapják a költségvetési támogatást, tehát ezen a költségvetési kereten belül kell 
gazdálkodniuk.  
Úgy gondolja, hogy a fejlesztéspolitika nem lenne szabad, hogy a különböző pártérdekek csatározásán 
elvérezzen.  
 
 
Palotai Szilárd: 
Tudja-e a megyei közgyűlés kompenzálni azt a hiányt, amit betöltött a régió? Ne felejtsék el, hogy az 
érdekérvényesítésbe a régió erősebb volt, mint majd most lesz a megye.  
 
 
Becsó Zsolt: 
Elmondja, hogy sok minden rajtuk fog múlni. Adhatnak komoly súlyt a munkájuknak. Pontosan 
tudjuk, hogy mi a megye érdeke. Mindent el kell követniük, hogy ne lehessenek hátrányos 
megkülönböztetések. Úgy gondolja, hogy a jövőt érintően, akár a döntés előkészítés folyamatát 
illetően, a megyei közgyűlésnek aktívabb szerepet kell betölteni. A döntéseket 2013-ig valószínűleg 
nem ők fogják hozni.  
További kérdés, észrevétel nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. 
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen, 3 
nem szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 
 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    1/2012. (I.19.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
Becsó Zsolt: 
Átadja a szót Barna János Béla alelnök úrnak. 
 
 
Barna János Béla: 
Jelzi, az érintett bejelentette személyes érintettségét. Kéri, a testület szavazzon arról, hogy személyes 
érintettsége miatt ki kívánja-e zárni őt a döntéshozatalból. Jelzi, hogy az érintett kizárását nem 
támogatja. Szavazásra bocsátja a Becsó Zsolt személyes érintettségére vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta:  
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2/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a Megyei Területfejlesztési Konzultációs 
Fórum tagja megválasztása előtt a jelölt bejelentette személyes érintettségét. 
A testület az érintettet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja alelnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Barna János Béla 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
Barna János Béla: 
Szavazásra bocsátja a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításával összefüggő intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 
igen, 3 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
3/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsoltot, a közgyűlés elnökét a Megyei 

Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjává választja.  Utasítja a főjegyzőt Salgótarján Megyei 
Jogú Város polgármesterének tájékoztatására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
2. A közgyűlés felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 
hatályos szövegét a testület 2012. január 19-én elfogadott módosításaival foglalja egységes 
szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2012. február 1. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Barna János Béla 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a rendelet aláírására és kihiredetésére rövid szünetet rendel el. 
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(Szünet után) 
 
Becsó Zsolt: 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 15 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
 
 
3. Javaslat a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról 

szóló 14/2003. (VIII.27.) Kgy. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt valamennyi bizottság megtárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 
 
Melo Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést.  
 
Tisza Attila: 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Szavazásra bocsátja a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjaninak 
juttatásáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról  szóló rendelet-tervezetet, 
melyet a közgyűlés  12 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott és rendeletét 
megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    2/2012. (I.20.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

a megyei közgyűlés tagjainak és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásáról szóló 
14/2003. (VIII. 27.) Kgy. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
4. Javaslat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. 

I.  társasági szerződésének módosítására 
II.  társasági szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
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Az előterjesztést az ülés előtt a Gazdasági- és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
 
 
Szavazásra bocsátja az I. sz., a „Nógrádi Területfejlsztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  15 igen 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
4/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” Nonprofit Kft. (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződésének – e határozat mellékletét képező – módosításáról 
dönt. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét az e határozat mellékletét képező társasági szerződés-módosítás 
aláírására. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt       dr. Barta László 
   Nógrád Megyei Önkormányzat          Nógrád Megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a „Nógrádi Területfejlsztési Ügynökség” Nonprofit Kft. társasági 
szerződése módosítással egységes szerkezetbe foglalásának elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a közgyűlés  15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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5/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a „Nógrádi Területfejlesztési Ügynökség” 
Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) társasági szerződése módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt – e határozat mellékletét képező – változatát. 
A közgyűlés felhatalmazza elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés 
aláírására. 
A közgyűlés felkéri a Kft. ügyvezetőjét a társasági szerződés módosítása, továbbá a cégnyilvántartásba 
történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
   Sándor Ildikó, ügyvezető igazgató 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt       dr. Barta László 
   Nógrád Megyei Önkormányzat          Nógrád Megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
- . - 

 
 
 
 
5. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
A módosított előterjesztés január 17-én került megküldésre, melyet a közgyűlés ülését megelőzően a 
bizottságok együttes ülés keretében megtárgyaltak. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
Melo Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 4 igen, 2 nem szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
Tisza Attila: 
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Borenszki Ervin: 
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Nem szorosan az előterjesztéssel kapcsolatban szeretne egy-két gondolatot elmondani. A 2010-es 
önkormányzati választás kampánya során a FIDESZ programjából senki sem olvasta ki azt, hogy az 
önkormányzat intézményfenntartó szerepe megszűnik. Messze nem erről volt szó. Az az érzése alakult 
ki, hogy nem egy tudatos lépéssorozat tanúi, hanem egy rögtönzésé, ami kapkodva „ad hoc” 
intézkedéseket visz véghez. Nagyon sok olyan bizonytalanság van sajnos, – elsősorban a 
Területfejlesztési Ügynökség finanszírozásához köthetően – ami őket fogja érinteni, ha nem születik 
egy optimista verzió. Aggályuk van amiatt, hogy az államosítás logikája nem a decentralizálás, hanem 
a centralizálás. Támogatják elnök urat abban, hogy a 1,5 milliárd forint még osztható forrásra 
vonatkozóan szerezzen szövetségeseket.  
 
Becsó Zsolt: 
Reméli, – erre már az SZMSZ során is kitért – hogy a költségvetés is mozgásban lesz. Az elnök 
kollégáinak – akik erre befogadóak voltak – a problémát többször felvetette. Legutóbb a minisztériumi 
egyeztetésen tért ki rá, hogy a finanszírozás kérdését ne tekintsék lezártnak, mert ennek súlyos 
következményei lehetnek a többiekre nézve. Mindenki elkészíti a költségvetést és azt fogják látni, 
hogy a kevésből is megoldották a feladat ellátását és a kreatív gondolkodás felvetheti, hogy ha ők 
megtudták oldani, akkor mások is megtudják. Szeretné elmondani, hogy nem tudták megoldani, mert a 
szakmai feladat-ellátás nem jelenik meg a költségvetésben. A kistérségek részéről anyagi 
szerepvállalás nem várható. Nekik kell megoldani majd a működést és ehhez forrásokra lesz szükség. 
Elmondja, hogy az elmúlt évek során a megye társadalmi közéletében jelentős szerepet vállaltak. (Pl.: 
falunapok, különböző rendezvények támogatása, az ösztöndíjrendszer stb.) Éves szinten ez kb. 30-40 
millió forint volt. Ez most nagyon fog hiányozni, mert sok településnek ez volt a „mankó”. Ez a 
költségvetés nem biztosít nagy mozgásteret. 
A frakcióvezetőkkel történt egyeztetésen elmondta, hogy csak a működéshez kapcsolódó kiadás éves 
szinten közel 35 millió forint.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
    3/2012. (I.20.) önkormányzati 

          r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az I. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 
igen, 3 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
6/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat részesült a legalacsonyabb 
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összegű központi támogatásban, a közgyűlés felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, 
hogy a feladatellátás arányát jobban figyelembe vevő pótlólagos támogatás igénylésében 
eljárjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

2. A 2011. májusában lezárult helyszíni Állami Számvevőszéki ellenőrzés tapasztalatai alapján 
tett javaslatokkal kapcsolatban a 2012. évi költségvetésre vonatkoztatva az alábbiakat rögzíti: 

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-ában 
rögzítettek alapján Nógrád Megye Önkormányzatának pénzintézet felé fennálló 
kötelezettsége nincs, 

- a Közgyűlés a méretgazdaságos hivatali struktúrának elfogadja a 2012. évi 
költségvetési rendeletben beterjesztett létszámkeretét, 

- a beruházások felülvizsgálatától – tekintettel okafogyottságára – eltekint, a 
kötelezettségek, elsősorban a szerződések felülvizsgálatát a források figyelembe 
vételével folyamatos feladatnak tartja, szintén folyamatos feladatnak határozza meg a 
bevételnövelő intézkedéseket, 

- nem vállal adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást, 
- kereskedelmi pénzintézeti kötelezettségek 2012. évben nincsenek, a számlavezetés 

költségei betervezésre kerültek a költségvetésbe, 
- az értékcsökkenési leírás 2012. évi összegének bemutatása jelenleg nem lehetséges, 

tekintettel arra, hogy a befektetett eszközök számviteli átadás-átvétel folyamata még 
nem zárult le, az elhasználódott eszközök pótlására elkülönített keret került 
betervezésre a költségvetésbe.  

 
 

3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a kedvezményes étkeztetést eddig igénybevevő 
nyugállományú köztisztviselőket értesítse a megváltozott szabályozásról. 
Határidő: 2012. január 25. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

4. A testület felhatalmazza elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a Nógrád Megyei 
Területfejlesztési Tanács jogutódlásával összefüggő jognyilatkozatot tegyék meg, a szükséges 
költségvetés módosítást készítsék elő. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

5. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat kötelező könyvvizsgálatának 
ellátására vonatkozóan kérjen ajánlatokat, tegyen javaslatot a könyvvizsgáló személyére. 
Határidő: a közgyűlés áprilisi ülése 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

6. A közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a belső ellenőrzésről, a 
költséghatékonyságot figyelembe véve gondoskodjon. 
Határidő: hivatal ügyrendje beterjesztésekor, illetve folyamatos 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
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7. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvr. 1. számú táblában bemutatott likviditási 
tervet – a havonta történő felülvizsgálat eredményétől függően – szükség szerint módosítsa, 
erről a közgyűlést tájékoztassa. 
Határidő:  értelemszerű, 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Átadja a szót Barna János Béla alelnök úrnak. 
 
 
Barna János Béla: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre, Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke illetményének 
megállapítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 igen, 3 nem szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
7/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Becsó Zsolt, a megyei közgyűlés elnöke illetményét 
2012. február 1-jei hatállyal havi bruttó 579.750 Ft-ban állapítja meg. 

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
A testület a 116/2010. (X. 14.) Kgy. határozatát 2012. január 31-ével hatályon kívül helyezi. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
 

Barna János Béla 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének alelnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre, a közgyűlés 123/2010. (X. 14.) Kgy. határozata 1. 
pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 igen, 3 nem 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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8/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
A közgyűlés a 123/2010. (X.14.) Kgy. határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„ 1.  A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Barna János Béla, a megyei közgyűlés 

alelnöke illetményét 2012. február 1-ei hatállyal havi bruttó 541.100 Ft-ban, 
költségátalányát illetményének 16,26 %-ában, havi 88.000 Ft-ban  állapítja meg.” 

 
Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre, a közgyűlés 124/2010. (X. 14.) Kgy. határozata 1. 
pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  12 igen, 3 nem 
szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
9/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A közgyűlés a 124/2010. (X.14.) Kgy. határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1.   A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bablena Ferenc, a megyei közgyűlés 
társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíját 2012. február 1-ei hatállyal havi bruttó 251.200 Ft-
ban, költségátalányát illetményének 11,94 %-ában, havi 30.000 Ft-ban  állapítja meg.” 
 

Utasítja a főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő:  2012. február 1.  
Felelős:   dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
6. Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt valamennyi bizottság megtárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy 
tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
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Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
Melo Ferenc: 
A Humánszolgáltatási Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
Tisza Attila: 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint: 
A Megyenappal kapcsolatban elmondja, hogy ennek már egy kialakult gyakorlata van és reméli, hogy 
ezt a továbbiakban is megrendezik. Ünnepi testületi ülések lesznek-e ebben az évben? 
 
Becsó Zsolt: 
A megyei kitüntető címek, díjak és elismerések átadása továbbra is szeptember 20-hoz fog 
kapcsolódni. Sajnos olyan volumenű rendezvény megszervezését nem tudják felvállalni, mint ami a 
múltban a Megyenapokhoz kapcsolódott. 
Ami az ünnepi közgyűléseket illeti olyat nem terveztek be, hogy itt bent pl. március 15-e alkalmával 
ünnepi közgyűlést tartanának. Ígéri, hogy továbbra is úgy próbálják megoldani, hogy a falvakban 
megrendezett ünnepségekhez fognak kapcsolódni. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi üléstervére 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  15 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
10/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évre szóló üléstervét a melléklet szerint 

állapítja meg. A testület felkéri a bizottságok elnökeit és a tanácsnokot, hogy a jövő évre szóló 
munkatervük, munkaprogramjuk összeállításánál a közgyűlés üléstervét vegyék figyelembe. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: a bizottságok elnökei, 
         koordinációs tanácsnok 

 
 
2. A közgyűlés utasítja elnökét és a főjegyzőt, hogy az ülésterv hatályosulását kísérjék figyelemmel, 

szükség szerint tegyenek javaslatot a módosítására, illetve az abban nem szereplő, előre nem 
tervezhető, döntést igénylő javaslatokat terjesszék a testület elé. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
             dr. Barta László megyei főjegyző 
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3. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az üléstervet az előterjesztésért felelősök részére küldje 
meg. 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző 

 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
7. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által készített, a „Nógrád Megyei Önkormányzat 

pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentésről; Javaslat az Intézkedési terv 
elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt a Gazdasági- és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Felkéri a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
 
dr. Rozgonyi József: 
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nincs.) 
Szavazásra bocsátja az Állami Számvevőszék által készített, a „Nógrád Megyei Önkormányzat 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentéshez kapcsolódó Intézkedési terv elfogadására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és a következő 
határozatot hozta: 
 
 
11/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A közgyűlés megtárgyalta az Állami Számvevőszék „Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi 

helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentését. Megállapítja, hogy az önkormányzat által 2007-2010. 
években megtett kiadáscsökkentő intézkedései a gazdálkodás átláthatóbbá tételét, a feladatellátás 
szakmai színvonalának, pénzügyi helyzetének javítását célozták. Ugyanakkor az önkormányzat a 
költségvetési bevételt csökkentő központi intézkedéseket nem tudta a helyi kiadáscsökkentő és 
bevételt növelő intézkedésekkel ellensúlyozni. 

 A közgyűlés az Állami Számvevőszék által jelzett javaslatra készített – e határozat mellékletét 
képező – Intézkedési tervet elfogadja. Utasítja elnökét, hogy azt az ÁSZ részére küldje meg. 

 Határidő: 2012. január 20. 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
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2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az Intézkedési tervben foglalt feladat 
végrehajtásáról folyamatosan az éves költségvetési előterjesztés keretében, továbbá szükség szerint 
számoljanak be a közgyűlésnek. 

 Határidő: szöveg szerint 
 Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

              dr. Barta László megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
8. Javaslat a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Nógrád Megyei Szlovák 

Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásokra 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt a Gazdasági- és az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Felkéri a 
bizottságok elnökeit, hogy tájékoztassák az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
Tisza Attila: 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
Egyik határozati javaslatot és egyik kisebbséget sem tudják támogatni ilyen téren, ilyen feltételekkel. 
Ezt tiltakozásuk jeléül teszik, aminek oka a szlovákiai nyelvtörvény illetve a magyarok 
meghurcoltatása, szlovák téren.  
Semmilyen támogatást nem tudnak megszavazni, olyan kisebbségnek, amely maffia módszerekkel 
tűnteti el azokat a pénzeket, amiket fel kellene használni. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkéri képviselő urat arra, hogy ne általánosítson. Sok tisztességes embert ismer a kisebbség 
soraiban is. Elmondja, hogy törvény általi kötelező feladataik is vannak és ez ebbe a kategóriába 
tartozik. Lehet ellene szavazni természetesen.  
 
Borenszki Ervin: 
Sokat beszéltek arról a múltban, hogy az állam ad kötelező feladatokat, de nem rendel mellé forrást. 
Ez ennek egy klasszikus esete. A második körös költségvetési elosztásnál ezt is fel lehetne hozni 
érvként.  
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Palotai Szilárd: 
Elnök úrnak jelzi, hogy ő nem mondta, hogy nincs tisztességes ember a kisebbségekben.  
 
dr. Rozgonyi József: 
Mélységesen elítéli és igazságtalannak tartja Palotai úr kisebbségekről kifejtett véleményét.   
 
Palotai Szilárd: 
Felhívja Rozgonyi képviselő úr figyelmét a 2004-es kettős állampolgárság szavazására.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  13 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
12/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak 
ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. 
számú mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak 
aláírására. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az 
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 
megállapodásokra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a közgyűlés  13 igen, 2 nem szavazattal 
elfogadott és a következő határozatot hozta: 
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13/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat testületi működésének feltételeit biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes 
használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló, a határozat 1. számú 
mellékletét képező megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat költségvetésének tervezése, elfogadása, végrehajtásának ellenőrzése, valamint az 
általános gazdálkodás szabályainak rögzítése tárgyában a határozat 2. számú mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyólag elfogadja, felhatalmazza elnökét annak aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 
9. Javaslat az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek 

fejlesztése című pályázati kiírás véleményezéséhez 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az előterjesztést az ülés előtt a Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Felkéri Szandai József urat, hogy 
tájékoztassa az ülésen elhangzottakról a testületet. 
 
Szandai József: 
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az előterjesztést. 
 
Becsó Zsolt: 
Nagyon fontos kérdésnek tartja az előterjesztést, ezért is kérte, hogy vegyék fel napirendre. Több 
hónapos előkészítő munka után, szakmai egyeztetéseket követően, amelynek eredményeképpen a 
Regionális Fejlesztési Tanács szintjén is elérték, hogy alapvetően új szálláshelyek kialakítására ott 
nyíljon lehetőség, ami kapacitáshiányos terület, ehhez képest egy olyan társadalmasítási pályázati 
kiírás jelenik meg, amely ellentétes azzal, amit ott képviseltek és egy olyan helyzetet teremt, hogy 
Nógrád megyében ne lehessen üzleti szálláshelyet létrehozni. Szinte lehetetlen feltételeket vár el. Úgy 
gondolja, hogy ez ellen testületileg kell tiltakozniuk. Ha ez a pályázat így fog megjelenni, akkor 
Nógrád megyéből egyet sem tudnak befogadni. Alanyi jogon fogják kizárni a pályázókat. 
Kéri a közgyűlést, hogy támogassa a határozati javaslatot, amelyet minden érintettnek a holnapi nap 
folyamán el fognak küldeni. 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Borenszki Ervin: 
Maximálisan egyetértenek az előterjesztéssel. 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy a Fejlesztési Ügynökségen keresztül a vélemény ott van, de szerették volna, hogy testületi 
döntés is legyen. 
További kérdés, észrevétel nincs. 
Szavazásra bocsátja az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 Üzleti célú szálláshelyek 
fejlesztése című pályázati kiírás véleményezésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
közgyűlés  15 igen szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
14/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Észak-Magyarországi Operatív Program 2.2.1-11 
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése című pályázati kiírás tervezetét megismerte, Nógrád megye 
vonatkozásában álláspontját kialakította. A testület kinyilvánítja, hogy a pályázati kiírás tervezete 
Nógrád megyére nézve hátrányos, miután a megfogalmazott feltételek alapján egyetlen Nógrád 
megyei település sem pályázhatna eséllyel. A közgyűlés indítványozza, hogy a végleges feltételeket a 
társadalmasítást előkészítő munkaanyag szerinti földrajzi lehatárolással határozzák meg, ezzel 
lehetőséget teremtve annak, hogy Nógrád megye teljes területén lehessen új szálláshelyeket fejleszteni 
statisztikai elvárásoknak való megfelelés nélkül. A testület utasítja elnökét, hogy a kiírás 
paramétereinek Nógrád megyére történő módosítása érdekében – a határozat megküldése útján – 
forduljon a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteréhez, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkárához, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
10. Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Területfejlesztési Bizottság tagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Bejelenti, hogy a továbbiakban a mai napon kihirdetett és 1230 órakor hatályba lépett SZMSZ-ben 
meghatározott bizottsági struktúrának megfelelően a bizottságok tagjainak megválasztására kerül sor.  
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Tájékoztatja a testületet, hogy a bizottságok megválasztására az SZMSZ szerinti sorrendben kerül sor 
úgy, hogy először a bizottság elnökét, majd alelnökét, azt követően javasolt tagjait egyenként teszi fel 
szavazásra. Ezt követően a határozat egészéről is indokolt lesz szavazni. 
Tájékoztatja a testületet, hogy valamennyi érintett hozzájárult a személyét érintő napirendi pont 
nyilvános ülésen történő tárgyalásához, továbbá bejelentették személyes érintettségüket. Kéri, hogy a 
testület szavazzon arról, hogy személyes érintettségük miatt ki kívánja-e zárni őket a 
döntéshozatalból?  Az érintettek kizárását nem támogatja. 
Ismerteti, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a közgyűlés 15 igen szavazattal 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
15/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a bizottságok elnökei, alelnökei, illetve tagjai 
megválasztásuk előtt a jelöltek bejelentették személyes érintettségüket. 
A testület az érintetteket a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ (2) bekezdése, 
valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. 
rendelet 33.§-a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. 
A testület utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintettek részt vegyenek a szavazásban. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
 
Becsó Zsolt: 

Elsőként a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására 
kerül sor. 

Kéri, aki egyetért Lacsny Péternek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Lacsny Pétert a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé 12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Palotai Szilárdnak a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Palotai Szilárdot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
alelnökévé 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Dudás Vilmosnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Dudás Vilmost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjává 12 
igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Meló Ferencnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Meló Ferencet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjává 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért dr. Rozgonyi Józsefnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület dr. Rozgonyi Józsefet a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tagjává 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  
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Kéri, aki egyetért Tisza Attilát a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Tisza Attilát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjává 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a közgyűlés a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

16/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 
 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 1-jei hatállyal a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság 
 

- Elnökévé: Lacsny Pétert 
- Alelnökévé: Palotai Szilárdot 
- Tagjává: dr. Rozgonyi Józsefet 

Meló Ferencet 
Dudás Vilmost 
Tisza Attilát 

választja meg.   
 
 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1. pont rendelkezéseit vezesse át a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet vonatkozó 
függelékeiben. 
Határidő: 2012. február 1. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 
 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 

 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
Becsó Zsolt: 
A Területfejlesztési Bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására kerül sor. Kéri, 
aki egyetért Szandai Józsefnek a bizottság elnökévé történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Szandai Józsefet a Területfejlesztési Bizottság elnökévé 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Borenszki Ervinnek a bizottság alelnökévé történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Borenszki Ervint a Területfejlesztési Bizottság 
alelnökévé 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta 

Kéri, aki egyetért Gácsi Péternek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Gácsi Pétert a Területfejlesztési Bizottság tagjává 11 igen 
szavazattal, 4 tartózkodással megválasztotta.  
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Kéri, aki egyetért Látkóczki Bálintnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Látkóczki Bálintot a Területfejlesztési Bizottság 
tagjává 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Nagy-Majdon Józsefnek a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Nagy-Majdon Józsefet a Területfejlesztési Bizottság 
tagjává 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Varga Krisztinának a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen 
szavazatával jelezze. Megállapítja, hogy a testület Varga Krisztinát a Területfejlesztési Bizottság 
tagjává 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki egyetért Zsiga Tamásnak a bizottság tagjává történő megválasztásával, igen szavazatával 
jelezze. Megállapítja, hogy a testület Zsiga Tamást a Területfejlesztési Bizottság tagjává 12 igen 
szavazattal, 3 tartózkodással megválasztotta.  

Kéri, aki a határozati javaslat egészével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Megállapítja, hogy a közgyűlés a Területfejlesztési Bizottság összetételére vonatkozó határozati 
javaslatot 12 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

17/2012. (I. 19.) Kgy. határozat: 
 

 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. február 1-jei hatállyal a Területfejlesztési 
Bizottság 

 
- Elnökévé: Szandai Józsefet 
- Alelnökévé: Borenszki Ervint 
- Tagjává: Látkóczki Bálintot 

Gácsi Pétert 
Nagy-Majdon Józsefet 
Varga Krisztinát 
Zsiga Tamást 

választja meg.  
 
2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az 1. pont rendelkezéseit vezesse át a közgyűlés és szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet vonatkozó 
függelékeiben. 
Határidő: 2012. február 1. 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 

 
Becsó Zsolt  

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 
- . -  
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11. Egyebek 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek a közgyűlés munkáját érintően kérdése, észrevétele?  
 
Palotai Szilárd: 
Szeretettel meghív mindenkit a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozásukra. 
 
Lacsny Péter: 
Szeretné megköszönni azt a bizalmat, hogy a bizottság elnökévé megválasztották. 
 
Becsó Zsolt: 
Megköszöni a munkát, a testület ülését bezárja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 

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


