
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
KÖZGY ŰLÉSE 
 
 

8. sz.  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. szeptember 10-én, Salgótarjánban, 
a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron következő ülésén. 
 
Jelen vannak: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Bognár Ferenc, Dudás Vilmos, Gácsi Péter, Lacsny 
Péter, Látkóczki Bálint, Meló Ferenc, Nagy-Majdon József, Percsina Norbert, Tisza Attila, Varga 
Krisztina a közgyűlés tagjai, dr. Bablena Ferenc társadalmi megbízatású alelnök, dr. Barta László 
főjegyző. 
Távolmaradását bejelentette: Barna János Béla alelnök úr, Palotai Szilárd és dr. Rozgonyi József 
képviselő urak. 
(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 10 fő van jelen, az ülés határozatképes. 
Kéri a közgyűlést, hogy a meghívóban jelzett napirendet az alábbi módosítással tárgyalja meg: 
Berecz György tű. ezredes, megyei igazgató úr kérésének megfelelően az Elnöki jelentést követően 
kerüljön sor a „Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi 
tevékenységéről” szóló beszámoló megtárgyalására. 
Megkérdezi, van-e valakinek a napirend tárgyalásával kapcsolatosan más javaslata, kiegészítése? 
Más javaslat, kiegészítés nincs. 
Szavazásra bocsátja a módosított napirendet, melyet a testület 10 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. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Berecz György tű. ezredes, megyei igazgató 
 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

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

27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
5. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 14.) 

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

 
6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 – 2014. évi ciklusra szóló gazdasági 

programjainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 



 2

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült 
tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
8. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 stratégiai tervezésért felelős 

miniszter állásfoglalását követő elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
9. Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 

időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (szeptember) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
10.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadására 

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: 
Az elnöki jelentés kiegészítése a tegnapi napon kiküldésre, az ülés előtt kiosztásra került. Kéri, hogy 
ezek figyelembevételével tárgyalja meg a testület az előterjesztést. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Lacsny Péter: 
Örömmel olvasta a kiegészítésben a bányászat „újraélesztésével” kapcsolatos kérdést, melyet fontos 
lépésnek tart. 
 
Becsó Zsolt: 
Bátonyterenyén a vájárképzés 21 fővel elindításra került. Bíznak benne, hogy egy éven belül a 
gyakorlati oktatás helyszíne is megoldódik.  
A felsőoktatási kabinet megalakulását a megye életében is fontos pillanatnak tartja. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a testület 10 igen szavazattal elfogadott, és a 
következő határozatot hozta: 
 
 
75/2014. (IX. 18.) Kgy. határozat: 

 
 
1. A testület a Területfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-39. sz. 

mellékletek szerint elfogadja. 
 

2. a) A közgyűlés jóváhagyja Nógrád Megye Önkormányzata „Projektfejlesztési és 
Projektmegvalósítási menedzser” képzéshez való csatlakozását. A testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a képzés utáni munkatapasztalat szerzés biztosításában – a Munkaügyi 
Központ 100 %-os személyi juttatás és járulék terheinek támogatása esetén, a képzés 
befejezését követő maximum 3 hónap időtartamra – szükség szerint, mint foglalkoztató is 
részt vesz. 
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b)  A testület felhatalmazza, és egyben utasítja elnökét, valamint a megyei főjegyzőt a szükséges 

egyeztetések lebonyolítására, az intézkedések megtételére, valamint a képzéshez kapcsolódó 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a megtett intézkedésekről a közgyűlés októberi soron 
kívüli ülésén adjanak számot. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

               dr. Barta László, megyei főjegyző 
 

3. a) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. évre szóló módosított üléstervét a 
következők szerint fogadja el: 
 
Október 9. soron kívüli ülés keretében: 
 

  1. Javaslat Nógrád Megye Integrált Területi Programjának elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
Az előterjesztést megtárgyalja: Területfejlesztési Bizottság  

 
b) A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a módosított üléstervet az előterjesztésért felelősök 

részére küldje meg. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: dr. Barta László megyei főjegyző    

Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 
2. Tájékoztató a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Berecz György tű. ezredes, megyei igazgató 
 
Becsó Zsolt: 
Köszönti Berecz György tű. ezredes, megyei igazgató urat és dr. Góra Zoltán tű. dandártábornok urat, 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igazgató-helyettesét, valamint a hivatásos 
tűzoltóparancsnok és kirendeltség-vezető urakat. 
Megkérdezi, kívánnak-e a tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Berecz György: 
Megtartja szóbeli kiegészítését. 
 
(Látkóczki Bálint megérkezett az ülésre, testület 11 fővel folytatta munkáját.) 
 
dr. Góra Zoltán: 
Megköszöni a lehetőséget, hogy itt lehetnek és beszámolhatnak tevékenységükről, továbbá 
megköszöni az állomány munkáját. 
 
Nagy-Majdon József: 
Bátonyterenyén az elmúlt 4 évben 3 robbanásos eset történt, ahol rengeteg segítséget nyújtottak a 
katasztrófavédelem munkatársai. Szeretné megköszönni igazgató úrnak az áldozatos munkát.  
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Becsó Zsolt: 
Az elmúlt években a katasztrófavédelemi igazgatóság és a megyei közgyűlés között egy harmonikus, 
jó együttműködés alakult ki. További sikeres és minél kevesebb munkát kíván. 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Ismerteti a határozati javaslat szövegét, s kéri annak elfogadását. A szavazást követően megállapítja, 
hogy a testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
76/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
3. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (IV. számú 

módosítás) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
 
Szavazásra bocsátja Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (IV. 
számú módosítás) vonatkozó rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadott és rendeletét megalkotta: 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
9/2014. (IX. 10.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

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

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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

(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Jelzi, hogy az előterjesztés egy rendelet-tervezetet és egy határozati javaslatot tartalmaz, melyeket 
külön-külön bocsát szavazásra. 
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a 
közgyűlés 11 igen szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

10/2014. (IX. 10.) 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 mellékletei 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 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 

 
77/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

1. 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. szeptember 10-én elfogadott 
módosításával foglalja egységes szerkezetbe, majd a megyei önkormányzat honlapján tegye 
közzé.  
Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 
 

2. A közgyűlés a következő eszközök alábbi ellenértéken történő tulajdonjog átruházásáról dönt: 
 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 
(darab) 

Nettó 
egységár 

1. 

Del Vosto 1015 Notebook 15,6” T6570 
− MS Windows 7 prémium 
− MS Office 2010 Home & Business 
− Targus ONT088 
− Notebook táska 

16 
35.000 Ft 
(bruttó: 

44.450 Ft) 

2. 

Notebook Toshiba L630-11K 13,3” 
− MS Office 2010 Home & Business HU 
− Targus  Notebook táska 13,3” 
− Samsung SXC 4623F multilézer 

(multifunkciós nyomtató) 
− Microtic Routerboard+ táp + Wifi + ház 
− MOU026-logitec M305 Wireless 

1 
42.000 Ft 
(bruttó: 

53.340 Ft) 
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A közgyűlés felkéri elnökét és a főjegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet szerinti 
átruházott hatáskörben eljárva, az eszközök tulajdonjogának visszterhesen történő értékesítéséről 
gondoskodjanak. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2014. szeptember 10. 

 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
- . - 

 
5. Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI. 

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

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. 
(XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a közgyűlés 11 igen 
szavazattal elfogadott és rendeletét megalkotta: 

 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

11/2014. (IX. 10.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

 
a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 

14/1991. (XI. 14.) Kgy. rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

- . - 
 

6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 – 2014. évi ciklusra szóló gazdasági 
programjainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Látkóczki Bálint: 
Az előterjesztő két részre osztja a beszámolót, az önkormányzat átalakítását megelőző és az azt követő 
időszakra, azonban véleménye szerint a 2011 februárjában elfogadott ciklusprogram a kormányzati 
döntések következtében „nullává vált”. Sérelmezi, hogy a területfejlesztéssel kapcsolatos fórumokon a 
FIDESZ frakció képviselői kevés számban vettek részt. 
 
Lacsny Péter: 
A fórumokon nem csak az MSZP frakció képviselői vettek részt, ő is többször ott volt a fejlesztési 
koncepció kidolgozása érdekében létrehozott társadalmi üléseken.  
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Becsó Zsolt: 
További kérdés, észrevétel nem volt. 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 – 2014. évi ciklusra szóló 
gazdasági programjainak végrehajtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a testület 10 igen, 1 
nem szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
78/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Önkormányzatának 2010 - 2014. 
évi ciklusra szóló gazdasági programjainak végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 

2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2010-2014. évekre szóló programjaiban kitűzött célok és 
alapértékek helyesek voltak. Az elhatározott feladatok többségében időarányosan megvalósultak, 
egyes feladatok végrehajtása jellegükből fakadóan a cikluson túlmutatóan lehetségesek. 

3. A Közgyűlés köszönetet mond a megye önkormányzatainak, a megyében működő állami 
szerveknek, az önkormányzat volt intézményeinek, az önkormányzati hivatalnak, a gazdasági, 
tudományos és kulturális élet képviselőinek, a sajtónak, a társadalmi és civil szervezeteknek, a 
pártoknak, akik a program végrehajtásában és megvalósításában közreműködtek. 

4. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a program végrehajtásáról a sajtó útján adjon 
tájékoztatást a megye lakosságának. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 

7. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
készült tájékoztató elfogadására 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről készült tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 10 
igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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79/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése 2014. 
első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt a határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 3., 4. 
számú mellékletei, valamint az 1., 2., 3. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés 
tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: 

 

E Ft-ban 

Megnevezés Működési  

célú 

Fejlesztési  

célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási összege: 129.053 497 129.550 

Tárgyévi költségvetési bevételi összege: 141.494 771 142.265 

Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: 12.441 274 12.715 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: - - - 

Záró pénzkészlet: 101.376 6.084 107.460 

Nyitó pénzkészlet: 79.953 5.810 85.763 

Egyéb sajátos bevételi elszámolások: 9.911  9.911 

Egyéb sajátos kiadási elszámolások: 2.791   

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 
2013. XII. 31-ei egyenlege: 

1.862  1.862 

Bevételek, kiadások mindösszesen: 233.220 6.581 239.801 

 
2. Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő: 

E Ft-ban 

Megnevezés Éves előirányzat I. féléves teljesítés 

2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 4. 
kiemelt előirányzat 

755  475 

2.számú melléklet III. fejezet 3. cím, 2. alcím, 4. 
kiemelt előirányzat 

4.000  1.070 

2.számú melléklet X. fejezet (átvett 
pénzeszközzel fedezett) 

10.770  4.791 
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3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítést folyamatosan kísérje figyelemmel, az 
I – III. negyedéves, valamint az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: a közgyűlés elnöke 

Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
 
8. Javaslat Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 stratégiai tervezésért felelős 

miniszter állásfoglalását követő elfogadására  
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
Becsó Zsolt: 
Október 9-én jelzi, hogy a végleges dokumentumok elfogadása tárgyában – várhatóan – egy soron 
kívüli közgyűlés megtartására kerül sor. 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a Nógrád Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 stratégiai 
tervezésért felelős miniszter állásfoglalását követő elfogadására vonatkozó határozati javaslatot, 
melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
80/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezéshez 
kapcsolódóan – a stratégiai tervezésért felelős miniszter állásfoglalásában javasoltak 
figyelembevételével – elfogadja Nógrád megye 2014-2020-ra vonatkozó Területfejlesztési 
Programját (a továbbiakban: Program); továbbá egyetért az abban rögzített stratégiai és operatív 
célokkal, valamint annak mellékletét képező „Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 
területi hatásvizsgálata” elnevezésű dokumentummal. 

 
2. A közgyűlés kijelenti, hogy a határozat 1. pontjában elfogadott dokumentumok az elkövetkező 

hétéves ciklus fejlesztéseinek alapját teremtik meg. A közgyűlés felkéri elnökét, gondoskodjon a 
Programban rögzített stratégiai és operatív célok 2014-2020-as fejlesztések során történő 
megvalósulásáról  
Határidő: értelemszerű 

 Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke   
 
Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 

 
Becsó Zsolt 

Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 

(A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

- . - 
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9. Beszámoló a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (szeptember) 
Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Szavazásra bocsátja a a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő munkafázisa 
időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról (szeptember) szóló határozati 
javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
 
81/2014. (IX. 10.) Kgy. határozat: 

 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés 
megyei előkészítő munkafázisa időarányos végrehajtásához kapcsolódó aktuális feladatokról 
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 
2. A közgyűlés felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a tervezésért felelős minisztérium 

aktuális útmutatásai alapján gondoskodjanak az előírt dokumentumok (a Terület-és 
Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020; az Ágazati Operatív Program 2014-2020 
Nógrád Megyei Területfejlesztési Dokumentumai) végleges változatának a testület 2014. októberi 
ülésére történő beterjesztéséről. 
Határidő: értelemszerűen  
Felelős: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke  

         dr. Barta László, megyei főjegyző  
 
 
Salgótarján, 2014. szeptember 10. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

- . - 
 
 
10.  Javaslat alapítványnak történő forrás átadására 

Előterjesztő: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

Becsó Zsolt: 
Megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 
Az előterjesztés négy határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. 

Szavazásra bocsátja az I. sz., a Csend Hangjai Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
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82/2014. (IX. 10.) 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 Csend Hangjai Alapítvány (Salgótarján) részére: sport és szabadidős program megrendezésének 
25.000 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. szeptember 10. 
 
 

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

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a II. sz., a Muzsikál az Erdő Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
83/2014. (IX. 10.) 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 Muzsikál az Erdő Alapítvány (Pásztó) részére: a „Muzsikál az erdő” – Mátrai Művészeti Napok 
rendezvénysorozat szervezésének 50.000  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. szeptember 10. 
 
 

      Becsó Zsolt                    dr. Barta László 
       Nógrád Megyei Önkormányzat                     Nógrád megyei főjegyző 
              Közgyűlésének elnöke 
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Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a III. sz., a Karancs-Medves Alapítvány támogatására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő határozatot hozta: 
 
84/2014. (IX. 10.) 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 Karancs-Medves Alapítvány (Salgótarján) részére: a Medvesi Fotós Maraton megrendezésének 
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. szeptember 10. 
 
 

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

 

Becsó Zsolt: 
Szavazásra bocsátja a IV. sz., a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány támogatására 
vonatkozó határozati javaslatot, melyet a testület 11 igen szavazattal elfogadott, és a következő 
határozatot hozta: 
 
85/2014. (IX. 10.) 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 Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány (Salgótarján) részére: a Zagyvapálfalvai 
Nyugdíjas Bányász Alapszervezet ünnepi közgyűlés megrendezésének 25.000 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. szeptember 10. 
 
 

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

 

- . - 
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11. Egyebek 
 
Becsó Zsolt: 
Megkérdezi a közgyűlés tagjait, van-e valakinek a testület munkájával kapcsolatban kérdése, 
észrevétele? (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 


