
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

9. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 9-én, Salgótarjánban, a 
Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke, Bognár 
Ferenc, Borenszki Ervin, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, 
Nagy-Majdon József, Palotai Szilárd, Percsina Norbert, dr. Rozgonyi József, Tisza Attila, a közgyűlés 
tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László főjegyző. 
Távolmaradását bejelentette: Varga Krisztina képviselő nő. 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva). 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti a közgyűlés ülésén megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Kéri a testületet, hogy a határozatképesség megállapítása érdekében jelezzék itt létüket. 
Megállapítja, hogy a 15 megválasztott közgyűlési tagból 14 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja meg. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott. 
 
Napirend: 
 
1. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről 

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 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 

27.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó 77/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat 2. 
pontjának módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (V. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja egyeztetési változatának elfogadására   

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
 
 



 2

7.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Egyebek 
 

- . - 
 
 
1. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Becsó Zsolt: 
Jelzi, hogy jelen előterjesztés tájékoztató jellegű, határozati javaslatot nem tartalmaz. 
Az elnöki jelentéshez az alábbi szóbeli kiegészítést teszi: 
A testület 2014. június 26-ai közmeghallgatással egybekötött ülésén egy salgótarjáni illetékességű 
lakos a salgóbányai önkormányzati bérlakások lebontásával kapcsolatban kért tájékoztatást. A kérdés 
tisztázása céljából megkereste Salgótarján Megyei Jogú Város polgármesterét és kérte, hogy járjon el 
az ügyben, illetve tájékoztassa annak eredményéről.  
A válasz tegnap délután érkezett meg, melynek lényege, hogy a bérlakásokkal kapcsolatban 
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése ebben az évben hoz döntést. A hozzájuk eljuttatott 
válaszról – kérésüknek megfelelően – a polgármester asszony levélben tájékoztatta az érdekeltet.  
 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
dr. Rozgonyi József: 
Rendkívül gazdag és színes programon vehetett részt a Szécsényben megtartott VIII. Nógrádi 
Megyenapon. Szeretné köszönetét kifejezni a szervezőknek a színvonalas, elegáns rendezvényért.  
 
Becsó Zsolt: 
Szeretné megköszönni a támogatók segítségét, akik a felajánlott összeggel hozzájárultak a Megyenap 
igényes megrendezéséhez, illetve Szécsény Város Önkormányzatának, akik méltó helyszínt 
biztosítottak. 
 

- . - 
 
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: 
Az ülés előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Lacsny Péter, valamint Percsina 
Norbert elnök urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolta.  
 
Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot 4 igen szavazattal 
támogatta. 
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Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés rendelet-tervezetet és határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön 
bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 14 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
12/2014. (X. 9.) 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 

 
(A rendelet és melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításával összefüggő határozati javaslatot, melyet 
a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
86/2014. (X. 9.) Kgy. határozat: 

 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése felkéri a Nógrád megyei főjegyzőt, hogy az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet hatályos szövegét a testület 2014. október 9-én elfogadott módosításával foglalja egységes 
szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye közzé.  
Határidő: 2014. október 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2014. október 9. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
 
3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. 

(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó 77/2014. (IX. 10.) Kgy. 
határozat 2. pontjának módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Lacsny Péter, valamint Percsina 
Norbert elnök urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.  
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Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó 77/2014. (IX. 10.) Kgy. 
határozat 2. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen 
szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
87/2014. (X. 9.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 77/2014. (IX.10.) Kgy. határozat 2. pontjában 
szereplő táblázatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

Sor-
szám Megnevezés Mennyiség 

(darab) 

Nettó 
egységár 

Ft/db 

Bruttó 
egységár 

Ft/db 

1. 

1.1 Del Vosto 1015 Notebook 15,6” T6570 
− Dell illesztő program CD 
− MS Windows 7 Home Prémium operációs rendszer 

CD 
− MS Office 2010 Home & Business CD 
− Egér 
− Targus ONT088 Notebook táska 
− Hálózati adapter 

15 35.000 44.450 

2. 

2.1. Notebook Toshiba L630-11K 13,3” 
− Egér 
− Notebook táska 
− Hálózati adapter 

1 33.000 41.910 

3. 

3.1. Del Vosto 1015 Notebook 15,6” T6570 
− Dell illesztő program CD 
− MS Windows 7 Home Prémium operációs rendszer 

CD 
− MS Office 2010 Home & Business CD 
− Egér 
− Targus ONT088 Notebook táska 
− Hálózati adapter 

1 35.000 44.450 

3.2.   NOKIA E71 Black Mobiltelefon 1 10.000 12.700 
3.3.   16GB Apple Ipad 2 Wifi, 3G (mc773hc/a) black 1 8.000 10.160 
3.4.   Panasonic DMC-TZ1 digitális fényképezőgép 1 500 635 
3.5.   NOKIA C3-01 Mobiltelefon 1 10.000 12.700 
3.6.   NOKIA E72-1 Mobiltelefon 1 13.000 16.500 
3.7.   NOKIA 303 Mobiltelefon (silver white) 1 17.000 21.590 
3.8.   Pendrive Kingston 8GB 1 -- -- 
3.9.   Esővédő – kétrészes feliratos 1 500 635 
3.10. Heveder öv 1 500 635 
3.11. Téli 3 funkciós kabát feliratos 1 1.200 1.524 
3.12. RDR bakancs 1 3.000 3.810 
3.13. GOYSER bakancs 1 1.800 2.286 
3.14. ACRO mellény 1 500 635 
3.15. FINO nadrág 1 500 635 
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3.16. Póló 2 200 254 
3.17. Téli baseball sapka 1 200 254 

 
 
2. A közgyűlés a 77/2014. (IX.10.) Kgy. határozat 2. pontjában szereplő táblázat utáni szöveget az 

alábbiak szerint egészíti ki: 
„A közgyűlés felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét és a főjegyzőt, hogy 

gondoskodjanak a táblázat 3. pontjában feltüntetett eszközök tulajdonjoga visszterhesen történő 
értékesítéséről.” 

Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Lacsny Péter, a bizottság elnöke 
 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. október 9. 

 
 

Lacsny Péter 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
4. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (V. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt mindkét bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Lacsny Péter, valamint Percsina 
Norbert elnök urakat tájékoztassák a testületet a bizottsági üléseken elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.  
 
Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (V. 
számú módosítás) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
13/2014. (X. 9.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról  
(V. sz. módosítás)  

 
 (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
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5. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programja egyeztetési változatának elfogadására   

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Percsina Norbert 
elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Percsina Norbert: 
A Területfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta. 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Sándor Ildikó: 
Tegnap megérkeztek a szakmai szempontok, amelyek még csak tervezetek. Amennyiben jelentős 
változás nem lesz, akkor nagymértékben át kell dolgozni az anyagot.  
 
Becsó Zsolt: 
Azért kell most elfogadniuk, hogy ne az alakuló ülésen, hanem majd csak az első munkaülésen keljen 
ezzel foglalkoznia a testületnek.  
A jövőben többet kell foglalkoznia a településeknek is a projektekkel, ugyanis van olyan község, aki 
egyet sem töltött fel. 
 
dr. Rozgonyi József: 
Különbözőképpen vették komolyan az önkormányzatok ezt a munkát, volt, aki egyáltalán nem 
foglalkozott vele. Természetesen emiatt a projektek színvonala is különböző. Nehéz úgy tervezni, 
projekteket építeni, hogy a szempontrendszert majd utólag kapják meg. 
 
Becsó Zsolt: 
Valószínűleg nincsenek könnyű helyzetben azok, akik a fejlesztési politikával foglalkoznak, az uniós 
támogatási rendszer, valamint az operatív programok előkészítését illetően. Elmondja, hogy a források 
rendelkezésre fognak állni és mindannyiuk közös érdeke lesz, hogy azt a lehető leghatékonyabb 
módon használják fel. 
 
Látkóczki Bálint: 
A legutóbbi munkacsoport ülésén a szakmai „háttércsoport” komolyan vette a munkáját. A 
balassagyarmati járás vonatkozásában végigegyeztették azokat a projekteket, amelyek végül 
bekerültek a megyei integrált programba. 
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Integrált Területi Programja egyeztetési változatának 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 

 
88/2014. (X. 9.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megismerte és a további egyeztetés alapjául 
elfogadja a határozat 1. számú mellékleteként Nógrád Megye Integrált Területi Programjának 
1.0 verzióját (a továbbiakban: ITP), valamint 2. számú mellékletként a Projektlistát. 
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2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a dokumentumot küldje meg a 
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részére, és 
gondoskodjanak az általuk közölt további szakmai szempontokat figyelembe vevő ITP 
végleges változata elkészítéséről, a testület elé való beterjesztéséről. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   a közgyűlés elnöke  

    megyei főjegyző  
 

3. A közgyűlés kiemelt szempontként fogalmazza meg a megyei ITP végleges projektlistájában 
szereplő azon fejlesztési elképzelések megvalósításának elősegítését, amelyek a megye hosszú 
távú gazdasági és társadalmi fejlődését lehetővé teszik. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős:   a közgyűlés elnöke  

    megyei főjegyző  
 
 
Salgótarján, 2014. október 9. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
 

6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Lacsny Péter 
elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadásra javasolta.  
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Szavazásra bocsátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. 
évi fordulójával kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
89/2014. (X. 9.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése – költségvetési helyzetére tekintettel – nem csatlakozik 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. 
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A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről az illetékes támogatáskezelő szervezetet értesítse. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 
Salgótarján, 2014. október 9. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
 
7.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Becsó Zsolt: 
Az ülés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felkéri Lacsny Péter 
elnök urat tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. 
 
Lacsny Péter: 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta.  

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Szavazásra bocsátja a Promertium Alapítvány támogatására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a testület 14 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
90/2014. (X. 9.) Kgy. határozat: 

 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete III.3.2.4. sorában lévő 
elkülönített keret terhére:  
a Promeritum Alapítvány (Salgótarján) részére: ifjúsági klub létrehozásának 30.000 Ft-os 
támogatásáról dönt. 
A testület utasítja elnökét a vonatkozó támogatási szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
Salgótarján, 2014. október 9. 

 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

- . - 
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8. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele?  
 
Barna János Béla: 
Az utolsó munkaülés alkalmával szeretné megköszönni elnök úr munkáját; a jövőben is számítanak 
tanácsaira, segítségére.  
 
Lacsny Péter: 
Az elmúlt 4 év során jó együttműködés alakult ki a hivatal és a közgyűlés között. Ezúton is szeretné 
megköszönni a hivatal dolgozói jó hozzá állását, kedvességét, munkáját. Az aradi vértanúkra emlékezve 
kéri, hogy a testület 1 perces néma felállással adózzon az emlékeik előtt.  
 
Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. Megköszöni a munkát, sok sikert kíván az új közgyűlésnek. A 
testület ülését bezárja. 
 

 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


