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Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, a két ülés között tett intézkedésekről, bizottsági üléseken, illetve azokat követően
felmerült, testületi döntést igénylő témákról, a bizottságok ülésein a közgyűlés ülésére készült
előterjesztésekhez kapcsolódó véleményekről, javaslatokról az alábbiakban számolok be; a megyei
önkormányzat működésével kapcsolatos kérdésekről, jelentősebb feladatokról, illetve az előző ülés óta
lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről a következő tájékoztatást adom:
I.
BESZÁMOLÓ
1. A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtása
−

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 26/2012. (IV. 26.) Kgy. határozat (továbbiakban:
határozat) 1. pontjának megfelelően az egyes rendeletek módosításáról szóló 11/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelettel érintett rendeletek hatályos szövege egységes szerkezetbe lett foglalva,
és a megyei önkormányzat honlapján közzé tételre került. A határozat 2. pontjának megfelelően
az emlékplakettek megtervezése tárgyában megkeresésre kerültek a megyében élő művészek. Az
elfogadott terveknek, valamint a határozat 3. pontjának megfelelően jelen ülésre beterjesztésre
került a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991.(XI. 14.) Kgy.
rendeletének módosítása, melyben már szerepel az alkotó neve, és az emlékplakett leírása is.

−

A testület 28/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatával fogadta el a Hollókő Község és Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2011. december 15-én aláírt azon megállapodások
módosításait, melyek a salgótarjáni Bányamúzeum és a hozzá kapcsolódó, továbbá a hollókői
ingatlanok és ingók állami átvétel alóli kivételi körbe sorolása mellett rendelkeztek az érintett
vagyonelemek térítésmentes átruházása szándékáról. Tekintettel a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nek a 2012. áprilisi nyilatkozatára – miszerint a megállapodások jóváhagyását
nem tekintik hatáskörükbe tartozónak – az érintett testületek döntöttek mind a megállapodások,
mind a térítésmentes vagyonátruházási szerződések módosításáról, melyek aláírására Salgótarján
Megyei Jogú Város Polgármesterével 2012. április hónapban, Hollókő Község Önkormányzatával
2012. május hónapban került sor.

−

A közgyűlés az áprilisi ülésén tárgyalta a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos
intézkedések megtételére vonatkozó előterjesztést. A 38/2012. (IV. 26.) Kgy., valamint a
39/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatokban foglaltak alapján a nyugat-nógrádi vasúti közlekedés
érdekében a felterjesztések az illetékes ágazati szervek részére megküldésre kerültek. Jelen elnöki
jelentés postázásáig a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős
Államtitkársága részéről érkezett válasz arra vonatkozóan, hogy az Országos Fejlesztési
Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció jelenleg is folyamatban lévő kidolgozásakor
az illetékes szakpolitikával együttműködésben, az ágazati és a területi szempontok összhangja
során feltétlenül figyelembe fogják venni a Nógrád megyét érintő javaslatokat.
A fentiekben említett felterjesztéseken túl a nyugat-nógrádi vasúthálózattal kapcsolatos
előterjesztéseket és az említett határozatokat tájékoztatásul megküldtem Balla Mihály és Dr.
Nagy Andor, a térség érintett országgyűlési képviselői, valamint Medvácz Lajos Balassagyarmat
Város polgármestere részére is.
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−

A testület 40/2012. (IV. 26.) Kgy., illetve 41/2012. (IV. 26.) Kgy. határozatai a „Próbáljon
szerencsét Hollókőn!”, valamint a Mátraverebély-Szentkút turisztikai projektek támogatása
céljából az érintett szervek részére megküldésre kerültek, amelyek közül az anyag kiküldéséig a
regionális Fejlesztési Operatív Programok irányító Hatósága részéről érkezett válasz, mely szerint
a projektjavaslatok dokumentációja határidőre megküldésre került a kiemelt turisztikai projektek
akciótervi nevesítésére javaslatot tevő Nemzetgazdasági Minisztériumba. A minisztérium 2012.
május 22-ig kiállítja a támogató nyilatkozatot vagy támogatás hiányában az erről szóló
tájékoztatást, és azt elektronikus formában, illetve ezzel egyidejűleg hivatalos levél formájában
megküldi a projektgazdák részére. A támogató nyilatkozattal rendelkező projektjavaslatok
benyújtására 2012. május 31-ig van lehetőség a projekt megvalósítás helye szerint illetékes
Közreműködő Szervezethez. Ezt követően az értékelési folyamat eredményeképpen elkészülő
előterjesztés alapján a Kormány jogosult döntést hozni az egyes projektek akciótervi nevesítésére
vonatkozóan.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1. pontjának elfogadására.

2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
−

A Területfejlesztési Bizottság elfogadta a Nógrád megyei termőföldek védelméhez kapcsolódó
intézkedésekről szóló, a Kishartyán Község Önkormányzata Művelődési Ház nyílászárók
cseréje, külső szigetelés tárgyú, 120001209L szerződésszámú pályázat támogatási
szerződésének módosításáról szóló, valamint az AGRO-PRODUKT Kft. ingó jelzálogjog
törléséről szóló határozati javaslatokat.
(A határozatokat a határozati javaslat 1-3. sz. mellékletei tartalmazzák.)

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 2. pontjának elfogadására.
3. A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás
A közgyűlés 2012. április 26.-ai ülésén Gácsi Péter képviselő úr felvetette a buszon való
zenehallgatás problémáját. A tárgyban 2012. május 22-én kézhez kaptam a Nógrád Volán Zrt.
vezérigazgatójának levelét, melyben a következőkről tájékoztatott:
,,A rádióhallgatásra vonatkozó szabályozást a VOLÁN menetrend szerinti személyszállítás
technológiája (know-how) – amely megjelent a Volán Értesítő 1996. évi 3. számában (1996.
október 22-én), mint a VE-IT 17/19896. (VII. 22.) sz. igazgatótanácsi határozat és minden Volán
társaságra (24 db) egységesen vonatkozik – utazási feltételek és díjszabási fejezete az alábbiak
szerint tartalmazza:
,,Autóbuszban rádiót, magnetofont vagy hasonló készüléket üzemeltetni csak olyan módon
szabad (pl.: fülhallgatóval), hogy a többi utas ne hallja.”
Az az utas, aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van, illetve aki
az utazási feltételeket nem tartja meg [20/1981. (VI. 19.) Mt. r.] az utazásból kizárható.
Fenti előírásokat társaságunknak a szakminisztériummal (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
kötött helyközi, illetve Salgótarján, Balassagyarmat és Bátonyterenye városokkal kötött helyi
járati közlekedésre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésének melléklete is tartalmazza.
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Az ismertetettek alapján a mobiltelefonon másokat zavaró mértékben zenét hallgatók –
amennyiben a gépkocsivezető felszólításának e tevékenység megszüntetésére nem tesznek eleget
– kizárhatók az utazásból.”
4. A bizottsági üléseken, illetve azt követően felmerült testületi döntést igénylő témák, a
bizottságok ülésein a közgyűlés üléseire készült előterjesztésekhez kapcsolódó vélemények,
javaslatok
−

Javaslat a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003.
(XII. 29.) Kgy. rendelet módosítására
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság
−

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/1991. (XI.
14.) Kgy. rendelet módosítására
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
Az I. rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
−

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítására (II.
számú módosítás)
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.
A rendelet-tervezet szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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−

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2010-2014. évi gazdasági programjának
megújítására (I. forduló)
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

−

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának az ÉMIG Nonprofit Kft.-ben, valamint a
NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft.-ben lévő üzletrészei elidegenítésére
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Az határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Területfejlesztési Bizottság

−

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

−

Előterjesztés a Megyei Önkormányzat nemzeti és területi szintű tervezéssel összefüggő
aktuális és jövőbeli feladatairól
Az előterjesztést a Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Területfejlesztési Bizottság

−

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Jelentés a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011.
évi költségvetésének teljesítéséről
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

−

4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervére
Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Területfejlesztési Bizottság

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
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− Tájékoztató a 2011. évi ifjúságpolitikai cselekvési program végrehajtásáról
Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.
A határozati javaslat szavazati arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
−

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Javaslat a megyei közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozására
A bizottságok zárt ülés keretében tárgyalták meg az előterjesztésben foglalt javaslatokat. Az
ott kialakult véleményekről a jelen elnöki jelentéssel együtt újra megküldött előterjesztésben
tájékoztatom a testületet.
II.

Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről
Április 19-én Dr. Barta László főjegyző úr Gödöllőn, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által
szervezett „Többszintű kormányzás” c. nemzetközi konferencián vett részt.
Április 23-án képviseletemben Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr volt jelen a „Rendőrség Napja”
alkalmából szervezett programon Sóshartyánban.
Április 25-én Miskolcon, az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórum
soros ülésén vettünk részt Dr. Barta László főjegyző úrral.
Április 26-án ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Szintén ezen a napon a Magyar Önkormányzatok Szövetségének a pásztói polgármesteri hivatalba
szervezett konzultációján képviseletemben Skuczi Nándor kabinetfőnök úr vett részt.
Ugyancsak 26-án a Nógrád Megyei Diáksport Tanács szervezésében lebonyolított „Nógrád megye jó
tanulója – jó sportolója” díjátadó ünnepségen köszöntöttem a résztvevőket és átadtam a díjakat.
Április 27-én a megyei fenntartású Közép-Európában egyedülálló, kiemelkedő kulturális értéket
képviselő Bányamúzeum Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerüléséről
sajtótájékoztató keretében írtunk alá megállapodást Székyné dr. Sztrémi Melindával, Salgótarján
polgármesterével, dr. Szabó Sándorral, a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjével és dr. Kalocsai
Péterrel, a Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ igazgatójával.
Április 29-én az immáron 5. alkalommal megrendezésre kerülő „Hollókői Bornapok”, és a pásztói VI.
Múltidéző Zsigmond Nap eseményein vettem részt.
Április 30-án részt vettem a Nádújfaluban lévő Bányász Emlékhely koszorúzási ünnepségén és
köszöntőt mondtam a mátraterenyei „Zenés(z) Majálison”.
Május 1-én a bátonyterenyei „Kastélykerti Majális”-on részt vettem.
Május 4-én a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szakmai konferenciáján, az esemény
fővédnökeként mondtam ünnepi megnyitó beszédet.
Ugyanezen a napon Mátraverebély Község Önkormányzata szervezésében a „közMUNKAünnepe”
elnevezésű rendezvényen vettem részt.
Ugyancsak 4-én Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián Napja alkalmából tartott „Tűzoltó Nap”-i ünnepségen.
Május 5-én az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Tájékoztatási
Irodája és a magyarországi Europe Direct irodák által Somoskőben szervezett Európa Napon vettem
részt.
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Május 7-én Egerben, az Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
taggyűlésén Dr. Barta László főjegyző úr képviselte önkormányzatunkat.
Május 8-án a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet immár hagyományosnak
mondható „Értékeink Nógrád megyében” című kiállítás-sorozatának, Karancsalja községet bemutató
kiállítás-megnyitóján Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott beszédet.
Május 9-én Miskolcon, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft. taggyűlésén Dr. Barta László főjegyző úr vett részt.
Ugyanezen a napon Barna János alelnök úr volt jelen a Nyugat-nógrádi Coop Zrt. – mint a magyar
olimpiai csapat arany fokozatú főtámogatója – londoni nyári olimpiai játékokat, az olimpiai eszmét
népszerűsítő sajtónyilvános programján Érsekvadkerten.
Május 10-én a 2014-20-as Európai Uniós tervezési és költségvetési időszakra szóló megyei feladatok
előkészítése céljából a megyei kamarák, szakmai szervezetek képviselőivel megbeszélést tartottam,
melyen Dr. Barta László főjegyző úr is részt vett. Ugyancsak május 10-én a Dutrade Zrt. új
bátonyterenyei telephelyének megnyitó ünnepségén vettem részt.
Május 11-én „A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” elnevezésű országos rendezvénysorozat
keretében tartotta a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi ülését, valamint „A
Magyar Kézműves Remek Évtizede” című kiállítás megnyitóját, melyeken Dr. Bablena Ferenc István
alelnök úr vett részt.
Május 17-én Helena Bambasová, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövetének látogatása
alkalmából szervezett programon vettem részt Dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral a salgótarjáni
városházán.
Ugyanezen a napon Dr. Barta László főjegyző úr vett részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, a
megyék aktuális területfejlesztési feladatairól tartott megbeszélésen.
Május 19-én a Széchenyi Terv keretében megvalósult „Mikrotérségi kultúrház létrehozása a
Magyarnándori Művelődési Ház revitalizációjával” című, sajtótájékoztatóval egybekötött
zárórendezvényen Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr mondott köszöntő beszédet.
Május 23-án sajtónyilvános keretek között zajlott a Hollókői Világörökségben lévő megyei
önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ill. ingóságok hollókői önkormányzatnak történő átadásáról szóló
megállapodás ünnepélyes aláírása.
Ugyancsak 23-án Dr. Barta László főjegyző úr a Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium ülésén
vett részt.
Május 24-én a Magyar Közlekedési Klub szervezésében Budapesten, „Utasfórum a jobb vasútért”
című konferencián Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat.
Május 25-én a Neogradiensis Régió Egyesület ülésén vettem részt, amelyen Dr. Barta László főjegyző
úr is jelen volt.
Ugyanezen a napon Barna János alelnök úr és Dr. Bablena Ferenc István alelnök úr Karancslapujtőn, a
Dr. Mihály István rendőrfőkapitány úr dandártábornokká történt előléptetése alkalmából szervezett
találkozón vettek részt.
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HATÁROZATI JAVASLAT

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. A közgyűlés a bizottságainak átruházott hatáskörében hozott döntéseit az 1-3. sz. mellékletek
szerint elfogadja.

Salgótarján, 2012. május 30.

Becsó Zsolt

