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Az előterjesztés törvényes:

dr. Barta László

ELNÖKI 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

Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésére
Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai
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Tisztelt Közgyűlés!
A közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről 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
− A közgyűlés 11/2014. (II. 27.) Kgy. határozat 2. pontjában döntött arról, hogy a Nógrád
Megyei Sportági Szakszövetség megszűnésével kapcsolatos feladatokkal megbízza az MBI
Könyvvizsgáló Kft.-t. A megbízási szerződés megkötésre került, a könyvvizsgáló megkezdte
a megszűnést előkészítő munkafázisokat.
A határozat 3. pontja alapján összeállításra került a „Nógrádi jövő a megyei közgyűlés
területfejlesztési tájékoztatója” című kiadvány, három nyomdától az árajánlat megérkezett. A
legkedvezőbb díjat a Nyomdai ötletek Reklám és Szolgáltató Kft. adta, postai terjesztéssel
együtt a szolgáltatás összege 1,8 M Ft. Várhatóan e hónap végére a kiadvány minden megyei
háztartásba eljut.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat 1 pontjának elfogadására.

2.

A két ülés között tett intézkedésekről szóló tájékoztatás

− Több alkalommal is tárgyalta közgyűlésünk a Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
jogutódlása folytán tulajdonba került, közfeladat ellátásához nem szükséges vagyonelemek
ellenértéken történő tulajdonjog átruházásának témáját, a vonatkozó eszközcsoportok
értékesítésének lehetőségét. Az 1/2014. (I. 30.) Kgy. határozat alapján az önkormányzat
honlapján megjelent a pályázati felhívás, melyre egy ajánlat érkezett, a Helyi Rádió
Műsorszolgáltató Kft.-től. Tekintettel arra, hogy az ajánlati ár (480.000 + ÁFA), valamint a
becsült bruttó forgalmi érték (3.430.000 Ft) jelentős eltérést mutatott, a pályázati kiírás 8.
pontja alapján eredménytelenné nyilvánítottam az eljárást.
− Március 3-án megrendezésre került a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata
között létrejött Együttműködési Szerződés keretében szervezett első Szakmai
Műhelykonferencia. A közgyűlést dr. Bablena Ferenc István alelnök úr képviselte.
Az előadások keretében laktációs szaktanácsadási képzés és ambulancia kialakításáról, a
kistérségi közösségépítés és roma felzárkóztatásáról, falukutatás és intervenciós programokról,
időskorúak Skype Care rendszerrel való segítéséről, diéta futár programokról, és egészséges
életmódhoz kapcsolódó játékgyártás megvalósításáról tartottak prezentációt.
Március 11-én került megrendezésre a második Szakmai Műhelykonferencia, melyen a
közgyűlés képviseletében dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt.
Sándor Ildikó, a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója tartott
prezentációt a 2014-20-as tervezési időszakban megvalósítandó, Nógrád megyét érintő
fejlesztési irányokról. Farkas Lilla Mercédesz, az Innovációs Központ igazgatója részéről szó
esett a nógrádi együttműködés szerepéről a Semmelweis Egyetem innovációs stratégiájában.
Bemutatásra került megyénk hagyományaira építő, új, innovatív termékcsalád kifejlesztésének
a lehetősége, a családgondozás és ápolás, valamint a fizikoterápia, az egyéni prevenció
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erősítésének kérdései, valamint megyénkben való erősítésének és megvalósításának
lehetőségei.
Március 18-én került sor a harmadik Szakmai Műhelykonferenciára, melyen a köszöntőmben
összegeztem az együttműködés szerepét, Nógrád Megye Önkormányzatának kívánalmait.
Felvázoltam a megyei fejlesztési stratégiát, a gazdaság-, a társadalomépítés feltételeit,
jövőképét. Ezen felül hangsúlyoztam a Semmelweis Egyetem szerepét az innováció és a K+F
területén, amelynek pozitív hatásai lehetnek megyénk tudástranszferére is.
Az előadások keretében szó esett az egészséges falvak megteremtésének lehetőségeiről, a
mozgáskultúra fejlesztéséről: óvodákban és iskolákban, valamint a sportolás szerepéről a
hátrányos helyzetű gyermekek, társadalmi befogadásuk erősítéséről, közös üvegipari
kutatóhely létrehozásáról, sportolói laboratórium és kutatásfejlesztési bázis kialakításáról.
II.
Az előző közgyűlés óta lefolytatott tárgyalásokról, eseményekről

Február 20-án részt vettem a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetségének
Rózsaszentmártonban tartott ünnepi elnökségi ülésén.
Képviseletemben dr. Bablena Ferenc István alelnök úr volt jelen a budapesti Szent István Bazilikában,
a Ferences Alapítvány javára tartott jótékonysági koncerten.
Február 22-én az 1946. évi széncsata 68. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzási
megemlékezésen mondtam beszédet.
A Palóc Mentőalapítvány javára szervezett, Kamarák III. Tavaszváró Jótékonysági Bálján, mint a
rendezvény fővédnöke voltam jelen.
Február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából rendezett városi koszorúzási
megemlékezésen mondtam beszédet a salgótarjáni December 8. téren.
Február 27-én ülésezett a Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése.
Részt vettem Budapesten, az Utazás Kiállítás 2014. megnyitó ünnepségén.
Március 1-jén ünnepi köszöntőt mondtam Bátonyterenye várossá nyilvánításának 25. évfordulója
alkalmából rendezett díszünnepségen.
Szurdokpüspökiben a templom harangjai felújításának javára szervezett jótékonysági rendezvényen
vettem részt.
Március 3-án a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött
Együttműködési Szerződés keretében Budapesten tartott Szakmai Műhelykonferencián dr. Bablena
Ferenc István alelnök úr képviselte önkormányzatunkat.
Március 4-én ülésezett a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Március 5-én Salgótarjánban, a Gerber Frigyes közben létesítendő Százszorszép Bölcsőde
alapkőletételi ünnepségén vettem részt.
Március 6-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából a Megyeházán rendezett „Nők a közéletben, avagy a
sikeres nő” című konferencián mondtam köszöntőt, mint a rendezvény fővédnöke.
Képviseletemben a Miniszterelnökségen, Magyar Levente külügyi helyettes államtitkár meghívására,
dr. Bablena Ferenc István alelnök úr vett részt a magyar-szlovák határon átnyúló infrastrukturális
fejlesztések ügyében tartott megbeszélésen.
Március 10-én köszöntőt mondtam a Bátonyterenyén megtartott „Nógrád Megyei Agrárfórum” című
rendezvényen.
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Március 11-én beszédet mondtam a Sinia Bútorgyártó Kft. bátonyterenyei üzemének alapkőletételén.
Az eseményen avató beszédet mondott Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke.
A Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött Együttműködési Szerződés
keretében Budapesten tartott második Szakmai Műhelykonferencián dr. Bablena Ferenc István alelnök
úr képviselte önkormányzatunkat.
dr. Barta László főjegyző úr részt vett a Főjegyzői Kollégiumi Ülésen, ahol az aktuális választási és
területfejlesztési feladatokról, illetve a regionális fejlesztési ügynökségek átvételével kapcsolatos
tapasztalatokról tartottak egyeztetést.
Március 12-én részt vettem Pásztón a 2014-2020-as megyei tervezéshez kapcsolódó egyeztető,
vállalkozói fórumon.
A Pásztói Területi Munkacsoport által kistérségi fejlesztési műhelymunkára összehívott
megbeszélésen dr. Bablena Ferenc István alelnök úr volt jelen.
Március 13-án „Tervezzük együtt a jövőt” címmel a 2014-2020-as megyei tervezéshez kapcsolódóan
egyeztető fórumot tartottunk a Megyeházán a Nógrád Megyei Tervezéskoordinációs Tanács és a
megalakult Ágazati Munkacsoportok részvételével, amelyen dr. Barta László főjegyző úr volt jelen.
Március 14-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára Bér településen rendezett
ünnepi megemlékezésen mondtam beszédet. Az ünnepségen dr. Bablena Ferenc István alelnök úr is
részt vett.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából, Nógrád megye vezető újságíróival a Megyeházára szervezett
baráti találkozón vettünk részt dr. Bablena Ferenc István alelnök úrral.
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
rendezett ünnepségeken mondtam emlékező beszédet Bátonyterenyén, Pásztón és Salgótarjánban.
Március 18-án a Semmelweis Egyetem és Nógrád Megye Önkormányzata között létrejött
Együttműködési Szerződés keretében Budapesten tartott harmadik Szakmai Műhelykonferencián
vettem részt.
Az elnöki jelentés és a hozzá kapcsolódó határozati javaslat kiegészítését a bizottsági üléseket
követően (március 25.) fogom a képviselők részére eljuttatni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.

A közgyűlés a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi.

Salgótarján, 2014. március 20.

Becsó Zsolt

